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Kudüs için söyleyecek sözü, anlamlı bir projesi, yani bir fikri olan herkesi, yarını 
beklemeden hemen şimdi elini taşın altına koymaya davet ediyorum; zira yarın 
meçhul!..
Zaman akıyor ve Kudüs, kendi kapılarında boğuluyor!..

Kudüs’ün boğulması demek, Müslümanların nefessiz kalması demektir ki; bu bir 
helaktir!..

Yolda yürürken bir kafir sizi çevirse ve "Müslüman mısın?" diye sorsa ne 
hissedersiniz? Hele bir de bu soruyla cami yolunda karşılaşsanız!..

Tipim mi kayık, kıyafetim mi sorunlu ya da ne? 

Mescid-i Aksâ’nın her bir kapısında 7-8 İsrail askeri tam teçhizatlı olarak ellerinde 
silahlı beklerler… Müslümanlar, bir rekatın bin rekata tekabül ettiği Mescid-i Aksâ’ya 
namaz kılmak için işte bu askerlerin bakışları altında girerler… Ve bu askerlerin sizi 
çevirip "Müslüman mısın?" diye sorması olağan bir durumdur…
Namaz kılmak için en kutsallarından birine girerken, bir Yahudi askeri seni çeviriyor 
ve "Müslüman mısın?" diye soruyor…

İşte boğulmak budur!..

Daha önce yine bu sütunda, unuttuğumuz bir kahramandan, Nurettin Zengi’den bahsetmiş ve Kudüs esirken 
neler yapılabileceğini O’nun üzerinden örneklendirmiştim…
Mescid-i Aksâ’yı kana boğan, Kudüs’ü Müslümansız bırakan Haçlılara karşı ümmeti bir minber önünde toplayarak, 
ümmet olmanın anlamını va’z edip Kudüs zaferini muştulamıştı Nurettin Zengi…

Nurettin Zengi’nin yaptırdığı minber, Mescid-i Aksâ’da 782 yıl boyunca muazzam bir görev ifa etti ve fakat 
Yahudilerce 1969’da yakıldı… O gün bugündür de ümmet Kudüs’e yabancı kaldı!..

Bu yabancı kalmayı en iyi yine bir Yahudi ifade etti… 

Mescid-i Aksâ yakıldığında İsrail’de başbakanlık koltuğunda oturan Golda Meir –kendisi aynı zamanda İsrail’in 
kurucularındandır- anılarında şöyle diyor; "O gece sabaha kadar gözüme uyku girmedi, sandım ki Müslümanlar 
dört bir yandan İsrail’e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak ettim ki biz dilediğimizi 
yapabiliriz." Ve o gün bugündür, yani Müslümanların Minber-i Aksâ’nın yakılmasına sessiz kalmasından bu yana 
Yahudiler dilediklerini yapıyorlar…

Şunun altını kalın çizgilerle çizerek belirtmeliyim ki "Bir gün penceremde Mescid-i Aksâ olacak manzaram" gibi 
güzel sözler sarf edip Kudüs için fiili hiçbir şey yapmamak kişinin kendini kandırmasından başka bir şey değildir…

Kudüs için eylem ortaya koyma zamanıdır, Kudüs için bir şey yapma zamanıdır, Kudüs için ayağa kalma 
zamanıdır, yoksa üzerimize serpilen toprak çürüyecek!..
Kudüs’ün ve dolayısıyla Mescid-i Aksâ’nın özgürlüğünü muştulayan bir şey!..
Bu şeyin ne olduğuna siz karar vereceksiniz…

Herkes kendi çapını, imkânlarını ve yeteneğini bilir… Şimdi imkânlarımızı ve yeteneklerimizi Kudüs için 
seferber etme zamanıdır… Yoksa girişte de ifade ettiğim gibi Kudüs kendi kapılarında boğulacak ve bu durum 
Müslümanları nefessiz bırakacak!..

Ne alaka diyenler, Kudüs’ün önemini idrak edememiş ve zaten boğulmuş kişilerdir ki; kimlikleri ile kişilikleri 
arasındaki tenakuz bile onları rahatsız etmez!..

Kudüs’ü Nefessiz 
Bırakmayın!
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HABER

Mirasımız Derneği, 2017 Kudüs 
Raporu’nu açıkladı. İşgalinin 100. 
yılında da dünya gündeminden 
düşmeyen Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ’nın birçok saldırıya maruz 
kaldığı ifade edilen raporla ilgili 
değerlendirmelerde bulunan 
Mirasımız Derneği Başkanı 
Muhammet Demirci, "Filistin 
toprakları ve Filistin’in başkenti 
Kudüs, işgalinin 100. yılını yani 
2017’yi çok daha zor şartlar 
altında geçirdi ve görünen o ki 
gelecek yıllar, bu zorluk daha da 
artacak. Ancak bu durum bizleri 
umutsuzluğa sevk etmemeli, ye’se 
düşürmemeli; zira biz biliyoruz 
ki, zulmün artması zalimin 
çaresizce sona doğru kürek 
çekmesindendir" dedi.

2017 
KUDÜS 
RAPORU
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KUDÜS, KÜRESEL SİYASETİN ALTIN ORANIDIR
"Kudüs’ün işgali 2017’de 100. yılını doldurdu. İş-
galin son 50 yılı ise kadim şehre adeta bir kâbus 
gibi çöken Yahudilerin zorbalığı altında geride kal-
dı" diyen Demirci, şu değerlendirmelerde bulun-
du: "Tarih boyunca küresel siyasetin altın oranı 
olan Kudüs, bu özelliğini 2017 yılında bir kez da-
ha çok net bir şekilde ortaya koydu. Bütün dünya 
Kudüs’le ilgileniyor, küresel siyasetlerini Kudüs’e 
göre belirliyorlar, bunun son örneği ise 6 Aralık 
2017 tarihinde ABD Başkanı Donald Trump’ın al-
dığı ve küresel intifadanın fitilini ateşleyen Kudüs 
kararıdır. 

Müslümanlar açısından da Kudüs hep birleştirici 
güç olmuştur. 1969’da Mescid-i Aksa’nın yakılma-
sı sonucu bugün adı İslam İşbirliği Teşkilatı olan İs-
lam Konferansı Örgütü kurulmuştur. Trump’ın Ku-
düs kararı da Müslümanları bir kılmış ve bir araya 
gelmesi dahi düşünülemeyen devletleri Kudüs ko-
nusunda ortak hareket etmeye sevk etmiştir. 

99 yıl boyunca adeta yalnızlığa itilen, unutulmuş-
luğa terk edilen Kudüs, işgalinin 100. yılında ve el-
bette ki Rabbimizin dilemesiyle kâfirler eliyle sü-
rekli gündem olmuş ve bu da Müslümanların Ku-
düs’e uyanmalarına vesile olmuştur.

Şurası bir gerçek ki; Kudüs ve Müslümanların 
mübarek mescidi Mescid-i Aksâ , bu kadim şehir-
de yaşayan 350 bin Müslümanın tüm yokluk ve 
imkânsızlıklarına rağmen, canlarından ve malla-
rından geçerek burada nöbet tutmalarıyla İsrail 
işgaline direnmektedir.

Kudüs, işgalinin 100. yılında da çok daha zor gün-
ler geçirmesine rağmen direndi, Mescid-i Aksâ 
yalnızlığının 100. yılında da özlemle alnı secdeli 
müminleri bekledi ve beklemeye devam ediyor. 
Ve 350 bin Kudüslü Müslüman tüm imkânsızlıkla-
rına rağmen umutla Müslüman kardeşlerini bek-
liyorlar, özellikle Türkiye’yi bekliyorlar, "Siz komu-
tan olun biz askeriniz olmaya hazırız" duruşuyla. 
14 Temmuz ve 6 Aralık süreçleri bu duruşun en 
açık göstergeleri olmuştur." Kudüs’te neler oldu 
ve Mirasımız ne yaptı? 2017 yılında Kudüs’te ya-
şanan insan hakları ihlalleri ve Mirasımız Derne-
ğinin Kudüs’te gerçekleştirdiği faaliyetler hakkın-
da istatistik bilgiler veren Demirci ; "Allah’ın izniy-
le Kudüs özgür olana dek çalışmaya gayret ede-
ceğiz" diyerek sözlerini noktaladı.

2017 yılında Kudüs’te yaşanan insan hakları ihlal-
lerini ve Mirasımız Derneğinin faaliyetlerini 
infografik tablolar üzerinde görebilirsiniz.
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MİRASIMIZ DERNEĞİ’NİN
KUDÜS’TE YAPTIĞI FAALİYETLER

2017

RAMAZANDA 
MESCİD-İ AKSÂ’DA KURULAN 
İFTAR VE SAHUR SOFRALARI

120.000

ÖĞRENCİ BURSU

150
ÖĞRENCİ

YIL BOYUNCA

250
YETİME DÜZENLİ YARDIM

15.000
AİLEYE KUMANYA

DAĞITIMI

750
ÇOCUĞA İÇİ DOLU

OKUL ÇANTASI

1 
CAMİ 
RESTORASYONU

3
EV

RESTORASYONU

KURBAN  DAĞITIMI

7.000
AİLE

ENGELLİ VE 
HASTALAR İÇİN 

100 
TEKERLEKLİ 
SANDALYE

KURBAN VE RAMAZAN 
BAYRAMLARINDA TOPLAM 

4.000 ÇOCUĞA 
BAYRAMLIK

500 
AİLEYE DÜZENLİ 
NAKDİ YARDIM
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Osmanlı Kudüs’ünde sadece Müslümanlar değil, gay-
rimüslimler de huzur içinde yaşamışlardır.  Osman-
lı Devleti, Müslümanlara ait topraklarda yaşayan gay-
rimüslimler hususunda ‘Şer-i Şerif’ adı verilen huku-
kun çizdiği sınırlar çerçevesinde hareket etmiştir. Bu 
İslam hukukuna göre, Müslümanlarla barış yapan ve 
İslam devletinin hâkimiyetini kabul eden gayrimüslim-
lere ‘Zımmi’ adı verilir. Din, dil, ırk farkı gözetilmeksizin 
hepsine aynı şekilde bu İslam hukukuna göre muame-
le yapılır. Müslümanlara ait topraklarda yaşayan Zım-
milerin aynı topraklarda yaşayan Müslümanlardan far-

kı, din ayrılığından doğan bir farklılıktır. Örneğin, 
Müslümanlar zekât vermekle yükümlü oldukla-
rı halde, gayrimüslimler zekât vermekle yüküm-
lü değillerdir. Gayrimüslimler kazançlarına gö-
re, senede bir defa ‘cizye’ denilen bir vergi ver-
mektedirler. Fakirler, işsizler, din adamları, yaşlı-
lar ve hastalar bu vergiden muaftır. Bu adap, İs-
lam’ın Osmanlıya verdiği adalet duygusunun bir 
yansımasıdır. Gayrimüslimler askerlik yapmak 
zorunda da değiller. Aile hukuku, miras hukuku 
ve dinlerinin gereği olan diğer konularda, ken-
di inandıkları hukuki hükümler uygulanır. Tüm 
bunlar yine İslam’ın adalet timsali olduğunun bir 
göstergesidir. 

Bütün bunların yanında, gayrimüslimlerin de 
can, mal, namus ve şerefleri Müslümanların-
ki gibi dokunulmazdır. Muhtaç gayrimüslim-
ler, sosyal haklardan bir Müslüman ile eşit şe-
kilde yararlanır. Bazı istisnaların dışında, dev-
let kademelerinde yer alabilirler. Bütün huku-
ki davalarda, gayrimüslim ile Müslüman arasın-
da fark yoktur. Birçok Osmanlı beldesindeki ki-
liseler, havralar, mezarlar, arşivlerdeki belgeler, 
mahkeme kararları Müslüman hoşgörüsünün 

en büyük delilleridir. Hz. Ömer (ra)’ ın Kûfi hattı ile ka-
leme aldığı ve Kudüs’teki gayrimüslimlerin hak ve hür-
riyetlerini özellikle zikrettiği ve sonradan Osmanlı sul-
tanlarına ilham kaynağı olan fermanın aslı Başbakanlık 
Osmanlı arşivlerinde hala mevcuttur. Filistin’in Osman-
lı hâkimiyetine girmesinin ardından patrikhanenin ve 
Hristiyan toplulukların hak ve imtiyazlarını belirten çe-
şitli fermanlar çıkarılmıştır. 31 Aralık 1516 Mercidabık 
savaşı galibiyetiyle topraklarına kattığı Kudüs’ü ziya-
ret eden Osmanlı sultanı Yavuz Sultan Selim, kendisini 
karşılayan Rum patriği Antonia’nın eman talebiyle önü-

OSMANLI KUDÜS’TE 
MUCİBİNCE AMEL ETTİ
Merve Betül GÜRBÜZ 
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ne serdiği fermanlardan birkaçını 
öpüp yüzüne sürmüş, bir tanesi-
ni ise hayretle incelemişti. Bu 60 yıl 
önce dedesi Fatih Sultan Mehmet 
tarafından verilmiş bir fermandı. 
Orijinali, Kudüs Rum Patrikhane-
sinde ve bir sureti de Osmanlı Ar-
şivinde bulunmaktadır. Fatih Sul-
tan Mehmed’e gelerek bu fermanı 
alan Rum Patriği Atnasiyos’tur.

‘Mucibince Amel Oluna’ diye 
başlıyordu ferman; İstanbul’un 
fethinden beş yıl kadar son-
ra Kudüs’te bulunan Rumların 
patriği Atnasiyos’un sultana bir 
tebrik ziyaretinde bulunduğunu 
ve şimdi Yavuz Sultan Selim’in 
önüne serilmiş; Hz. Muhammed 
(sav)’e, Hz. Ömer (ra)’a ve Sela-
haddin Eyyubi’ye ait ferman-
lar kendisine gösterilerek Rum-
ların Filistin’in kutsal mekânla-
rındaki haklarının Osmanlı sul-
tanınca himaye edilmesi ta-
lep edilmişti. Ferman; Rumla-
rın haklarını tanıyor, patriğin ve 
ruhbanlarının rencide edilme-
mesini emrediyor ve eğer bun-
dan sonra gelen haleflerin, bü-
yük vezirlerden, âlimlerden, 
ariflerden, bürokratlardan, yö-
neticilerden ve diğer ümmeti 
Muhammed  (sav)’den birileri; 
çıkar için, hatır için bu fermanın 
feshine kalkışırsa Allah’ın ve Hz. 
Resul’ün hışmına uğrasın’ ifade-
leriyle bitiyordu.

Osmanlı için Filistin; Mescid-i Ak-
sa’nın Kur’an’da mübarek kılındı-
ğı ilan edilmiş havalisiydi. Anahtar-
larını teslim almak için Hz. Ömer 
(ra)’ın Medine’den kalkıp geldiği 
Kudüs’ün çevresiydi.

Mezarlıkları; Peygamberler, Nebi-
ler, Sahabeler, Şehitler ve Salihler-
le dolu kutsal bir emanettir Filistin. 
Bu sebeple orada hükmetmenin 
hükümdarlara yüklediği görevler 
vardı, Filistin mucibi olan beldeydi 
Osmanlı için ve Osmanlı mucibin-
ce amel etti… Osmanlı Filistin’i Hz. 
Muhammed (sav)in sancağıyla bir-
likte aldı. Mısır’dan alınıp Topkapı 
Sarayına getirilen Mukaddes Ema-
netler ’in arasında bir de ‘Kudüs’e 
sahip çıkmak’ vazifesi vardı. Bu va-
zife sadık bir rüyada teslim edil-
mişti Kanuni Sultan Süleyman’a. 
(Yitik Sevda Kudüs/ Mehmed PAKSU) 

Evliya Çelebi’nin (Seyahatname) 
naklettiğine göre; rüyasında gör-
düğü Rasulullah (sav)den; ‘’ Ey Sü-
leyman! 46 yıl devlet süreceksin ve 
çok savaş edeceksin. Soyun dün-
ya yıkılıncaya kadar kesilmez. Sana 
şefaatim budur. Savaş ganimetle-
rinden Mekke ve Medine’ye har-
ca ve Kudüs’e öyle bir kale yaptır ki 
çocuklarının zamanında düşman 
eline geçmesin. Harem kısmına bir 
şadırvan yaptır. Sahrâ’yı süsle. Ku-
düs fakirlerine hediye ve armağan-
lar ihsan et. Kudüs’ü Tamir Et ‘’ em-
rini almıştır muhteşem Süleyman.. 
Sultan Süleyman Hz. Peygamber 
(sav)in Medine’ye sahip çıktığı gibi 
sahip çıkmıştır Kudüs’e.

Bir su Medeniyeti olan Osman-
lı’dan bekleneceği üzere önce şeh-
re 20 km uzaktaki ‘Beytüllahim’ 
kaynaklarından su getiren tarihi 
kaynaklar onarılmış, sonra kitabe-
lerinde Sultan Süleyman’ın ismini 
taşıyan 6 sebil; Güzelce Kasım Pa-
şa’nın ismini taşıyan bir şadırvan 
inşa edilmiş, kurak yaz dönemle-

ri için yağmur suları havuzları ya-
pılmış, mevcut sarnıçlar temizlen-
mişti. Benzer çalışmalar Filistin’in 
diğer şehirleri olan Ramle’de, Ya-
fa’da, El-Halil’de, Beytullahim’de, 
Nablus ve Gazze’de de yapılmıştı. 

Kanuni döneminde Filistin’in he-
men her tarafından imar faaliyet-
lerine girilmişse de kutsala vuru-
lan Türk mührü Kubbet-us Sah-
ra’nın bugüne kadar mozaikle kap-

lı olan dış cephesinin çiniyle kap-
lanması oldu, daha ziyade bir Bi-
zans binasını andıran Kubbet-us 
Sahra Türk mavisine boyandı. Bu-
gün hâlâ üzerinde duran çiniler-
le Türkleşirken İslamlaştı. Osman-
lı’nın tesis ettiği bu barış içinde, bir 
arada yaşama kültürünün merke-
zinde Kudüs duruyordu. Yahudilik, 
Hristiyanlık ve Müslümanlığın kut-
sal şehri geçmişte onlarca defa yı-
kıma uğramış, haçlı seferlerinin 
hedefi olmuş, bu seferler sırasın-
da binlerce insan kıyımdan geçiril-
mişti. Hz. Ömer (ra) huzurundan 

Osmanlı Filistin’i 
Hz. Muhammed (sav)
in sancağıyla birlikte 
aldı. Mısır’dan 
alınıp Topkapı 
Sarayına getirilen 
Mukaddes Emanetler 
’in arasında bir 
de ‘Kudüs’e sahip 
çıkmak’ vazifesi 
vardı. 
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sonra işgale uğrayan Kudüs yeni-
den huzursuz dönemlere dönmüş 
ve gayrimüslimlerin eline geçmiş-
ti. Osmanlı gayrimüslimlerden dev-
raldığı bir huzuru devam ettirmi-
yordu, bu topraklara gayrimüslim-
lerden ötürü gelmemiş bir huzur 
tesis ediyordu. Bu gayretin en gü-
zel ifadesi; Kanuni döneminde ya-
pılan şehir duvarının El Halil kapı-
sı üzerine koydurulmuş Hoşamedi 
Kitabesidir; bütün Osmanlı şehirle-
rinde LA İLAHE İLLALLAH MUHAM-
MED-UR RASULULLAH şeklinde ya-
zılan levha Kudüs’te LA İLAHE İLAL-
LAH İBRAHİM HALİLULLAH şeklin-
de yazılmış ve Hz. İbrahim (as) pay-
daşının bir arada yaşamak için ye-
terli olduğu ilan edilmişti. 

Filistin’in uluslararası arenada ar-
tan önemi; Osmanlı yönetiminin de 

yeni bir Filistin politikası belirleme-
sini gerektiriyordu. Sultan II. Abdul-
hamid Hicaz Demiryollarıyla sağla-
maya çalışacağı İttihad-ı İslam ve 
Arap topraklarının İstanbul’a tren 
yollarıyla bağlanması politikasını ilk 
defa Filistin’de denedi. Hristiyan ül-
kelerin Filistin’deki kutsal mekân-
ları üzerindeki nüfuz mücadelesi-
ni kıramayacağını anlayınca bu ül-
keleri birbirlerine karşı kullanan bir 
denge politikası geliştirdi. Osmanlı-
dan umduklarını bulamayan Siyo-
nistler bu defa, I. Dünya savaşı sı-
rasında İngiliz saflarında savaşarak 
girdiler Filistin’e. Kanla alınan top-
raklar çok daha fazla kan döküle-
rek savunulmuştu. 

İngiliz komutanı General Allenby 
11 Aralık 1917’de Filistin’deki 400 
yıllık Osmanlı hükümdarlığına son 

verdi. Allenby Şam’da Selahaddin 
Eyyubi’nin lahitini tekmeleyip ‘Haçlı 
Seferleri Şimdi Bitti’ diye bağırdı. Al-
lenby Kudüs’e girdiğinde Viyana’da 
bulunan M. Akif ERSOY; kiliselerin 
çanlarının çalmaya başladığı, hal-
kın sokakta şenlik düzenlediği bir 
gece sokağa inmiş, Osmanlı’nın 
müttefiki olan Avusturya’nın cep-
hede bir zafer kazanmış olabilece-
ğini düşünmüş, sevinmişti. Sonra 
öğrendi ki cephede Osmanlı asker-
leriyle birlikte savaşan bir milletin 
evlatları Kudüs’ün düşman ordula-
rınca ele geçirilmesini kutluyorlar-
dı. (Kudüs 1917/ Nureddin Taşkesen) 

Osmanlı Filistin’i dostlardan almış, 
dostlara rağmen düşmanlara kar-
şı korumuştu. Osmanlı sonrasın-
da Filistin’de İngiliz Manda yöneti-
mi kuruldu. 1948 yılında kutsal top-
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rakları terk eden İngilizlerin bırak-
tığı boşlukla İsrail kuruldu. Bütün 
barışları bitiren 1948 savaşı bit-
meyecek bir çatışmayı doğurdu. 
Bu çatışmanın 1967 sahnesinde 
İsrail Doğu Kudüs’ü ele geçirmiş 
Mescid-i Aksa’ya girmiş ve Kub-
bet-us Sahra’ya İsrail bayrağı çek-
mişti. Hala şehirde bulunan Türki-
ye büyükelçisi Ankara’nın cevabı-
nı bile beklemeden zamanın İsra-
il savunma bakanı Moşe Dayan’a 
telgraf çekerek Mescid-i Aksa’nın 
sadece Filistinlilerin değil, bütün 
Müslümanlarla birlikte Türkiye 
Cumhuriyetinin de kutsal mekâ-
nı olduğunu hatırlatarak bayra-
ğın derhal indirilmesini talep et-
miş, aksi durumun savaş sebebi 
olarak addedileceğini kaydetmiş-
tir. İki saat içinde asılan İsrail bay-
rağı indirilmişti. Bugün Filistin’in 
hemen bütün şehirlerinde tarih-
le Türk aynı anlama gelmektedir. 
Ayakta kalmış tarihi eserlerin ne-

redeyse tamamı Artuklu, Memluk 
veya Osmanlı Türklerinin bölge-
ye emanetidir. Filistin Türkler için 
sadece Nebiler mirası bir kutsal 
toprak değil, aynı zamanda atalar 
mirası bir topraktır. Filistin Türk-
lere Fatih Sultan Mehmed’in, Ya-
vuz Suktan Selim’in Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın, IV. Murad’ın II. 
Abdulhamid’in emanetidir.

Hasılı, geçmişe baktığımızda barış 
içinde bir arada yaşanılan dönem-
lerin en önemlilerinden biri Os-
manlı dönemiyse, mekânların da 
en önemlisi Osmanlı Kudüs’üdür.  

Osmanlı torunuyuz, "Kudüs Bi-
zimdir" diye sloganlar atıyoruz 
ama esasında ne ecdadımıza ya-
kışır bir torun oluyoruz ne de Ku-
düs’e sahip çıktığımız var.
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ANI

MESCİD-İ AKSA’YA 
İLK BAKIŞ

Gezmek istiyorum seni Kudüs, so-
kak sokak. Eğer istersen her bir ta-
şına sevgi ile bakarım. Hem, o taş-
ları da severim ben. Hangi dinden 
hangi ırktan konulmuş bakmam. O 
taş senin sokaklarında bulunacak 
kadar nasipli ya, yeterli. Bir taş ola-
bilir fakat burada her taş kutsaldır. 
Zalime atılınca kurşun, müminin eli 
değince ten olur. Bir kalpten da-
ha yumuşak olur Kudüs’ün taşları. 

Ey, 7 bin yıllık şehir! Biliyorum çok 
yorgunsun, biliyorum çok kırıp dök-
tüler seni, paylaşılamadın, bazen 
kafirin bazen müminin eline geç-
tin. Senin şu sokaklarındaki taşlara 

nice insanların, nice peygamberle-
rin kanını akıttılar. Taş, ağladı insan-
lara; sokaklar haykırdı dünyaya bu 
zulmü. Taşlar anlattı da anlattı, fa-
kat feryadını duyanlar çok az oldu.

Kudüs’ün Eski Şehir sokakların-
daki asırlık taşlar da kutsal sayı-
lır. Sahra-i Müşerrefe’nin çocukla-
rıdır adeta. Bu yüzden yapıldığı yıl-
lardan beri hiç değiştirilmemiş, tek-
lif dahi edilmemişti. Kudüs’ün sur-
larla kaplı alanın içi Eski Şehir di-
ye boşuna anılmıyor. Surların dı-
şı sürekli yeniliğe uğramış ve mo-
dernleşmiş olmasına rağmen surla-
rın içi asırlık taşlarla dolu olup, yüz-

yıllar öncesine götüren bir hava-
ya bürünmüş. Nice peygamber, ni-
ce hükümdar buralara gelmiş, bu 
kapılardan geçerek tarihte yolcu-
luk etmişlerdi. Bende geldim sana 
ey Kudüs! Peki şimdi bana da ka-
pılarını sonuna kadar açar mısın?

Efendimizin miraç gecesi kullandı-
ğı kapıyı mı, Hz. Yuşa’nın geçtiği ka-
pıyı mı, Hz. Davut’un fetih için girdi-
ği kapıyı mı, Selahaddin Eyyubi’nin 
kullandığı kapıyı mı kullansam? İs-
railoğulları’na, şehre geldiklerinde 
tövbe ederek girmeleri ve tövbele-
rinin kabul olunacağı müjdelenen 
kapıdan mı geçsem? Ah Kudüs! Ka-

Büşra YILMAZ
Kudüs’te yaşayabilirsin, peki Kudüs’ü yaşayabilir misin?
Var mı cesaretin Kudüs sokaklarında yürümeye? 
Her an her şey çıkabilir, her an herkes…
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palı kapılar ardındaki Kudüs! Sana 
gelmek nasip oldu ya, kapıların ka-
palı olsa dahi yer altındaki tünelle-
rin birinden geçip yine de çıkardım 
sana. Ailemi, sevdiklerimi bıraktım 
da arkamda, sana geldim. Senin 
için vazgeçtim rahatımdan, ailem-
den, sevdiklerimden; her şeyi gö-
ze alarak geldim. Senin için direniş 
bana da nasip olursa, kalan tek ca-
nımdan da vazgeçerim senin için! 

Senin gibi güçlüsünü görmedim be 
Kudüs. Barışa susayan şehir, payla-
şılamayan şehir; Kudüs. Ne de gü-
zel koruyorsun Aksa’nı…

Aksa’ya ulaşmak öyle kolay de-
ğil. Önce Kudüs surlarının kapıları-
nı aşman gerekiyor. Sonra o, uğru-
na kendimi adayabileceğim güze-
lim Eski Şehrin taş sokaklarını. Ah 
taşlar! Bir dile gelseniz, dünya varlı-
ğından utanır da batar gider bu ev-
renden. Taşların dilinden anlarsan 
ve anlaşabilirsen taşlarla, yolun çı-
kar Aksa’ya. Öyle hemen ulaşamaz-
sın Aksa’ya. Dur bir bakalım, bu ka-
dar yaşlı bir şehri hemencecik ge-
zemezsin. Sokaklarla konuş, dert-
leş. Önce Kudüs’ün tarihinden ge-
çer gibi yürürsün Kudüs sokakların-
da. Kudüs’ün tarihini aştıktan sonra 
birde Aksa’nın kapıları karşılar seni. 

Ah kapılar! Sizsiniz Aksa’yı çevrele-
yen, bir yanınız Aksa bir yanınız Ku-
düs sokakları. Kapılarına dahi öze-
niyorum be Kudüs. Her an seninle 
olmak! 

Herkese açılma be kapı, kapan za-
limin yüzüne. Bir mümin geldiğin-
de ise, açıl sonuna kadar ve dile ge-
lip de ki; ‘Buyur Allah’ın kulu. Ak-
sa seni görmek ister, bekletme’. 
Ah bir deseniz bunu bana, uçma-
nın formülünü dahi bulabilirdim.

Aksa kapısından geçmek… Adım at-
tığım yer, kutsiyet atfedilmiş ma-
kamdı. Secdelerde Peygamber al-
nı görmüş mekandı. Adım atar at-
maz bir masalın içerisine girdiği-

mi sandım. O yapılar, o tarih ko-
kan taşlar, zeytin ve selvi ağaçla-
rı, Aksa’nın toprağı… Karşıma bak-
tım; Kubbet-üs Sahra avlusunda-
ki merdiven kemerlerinin arasın-
da Kubbet-üs Sahra’nın maviliği-
ni ve sarı kubbesinin yarısını gör-
düm! Allah’ım kalbim duracak! Ben 
kalbimi göğüs kafesimde sanırdım 
da şu an tam karşımda duruyor. 
Öyle güzel öyle naif ki Kubbet-üs 
Sahra, meftun olunası bir makam! 

Dizlerimin bağı çözülüyor, bacakla-
rım yürümeyi unutacak birazdan. 
Yürüyorum Sahra-i Müşerrefe üze-
rinde. Ayaklarım basmaya haya edi-
yor. Kubbet-üs Sahra’ya çıkan mer-
divenleri adım adım çıkmaya baş-
lıyorum. Vakit imsak. Sanki herkes 
beni Kubbet-üs Sahra ile baş başa 
bırakmak için bir köşeye çekilmişti. 
Allah’ım rüyaysa bile ne olur biraz 
daha sürsün. Ben, ben mi çıkıyorum 
Kubbet-üs Sahra merdivenlerini? 
Ben mi çıkıyorum Sahra-i Müşerre-
fe’ye? Layık mı ayaklarım bu şerefe?

Gözlerimi alamıyorum Kubet-üs 
Sahra’dan. Basamak yükseklikleri-
ne bakmaksızın çıkıyorum Sahra’ya. 
Hem düşsem ne olacak ki? Düştü-
ğüm yer Aksa avlusu, hele ki Sahra-i 
Müşerrefe olacaksa, durmayın atın 
beni her yükseklikten! Gerçekten de 
ben Kubbet-üs Sahra’ya doğru yü-
rüyordum. Halen bir kez bile kırp-
madım gözlerimi. Meftun olmak 
neymiş, iliklerime kadar hissediyo-
rum şu an… Ve son basamağı bitir-
dim! Haykıracağım mutluluktan, ağ-
zımı açamıyorum. Çığlık atacağım 
heyecandan, tepki veremiyorum. 
Deli divane gibi kollarımı iki yana 
açıp, başımı göğe kaldırarak kendi 
etrafımda dönmek istiyorum, adım 
dahi atamıyorum. Ayaklarım yürü-
meyi unuttu da gözlerim bakakal-
dı. Kalbimse meftun oldu, meftun! 

İki-üç dakika sonra kendime gele-
bildim. 360 derece dönüyorum; bir 
bakıyorum Zeytin Dağı, bir bakıyo-
rum Kubbet-üs Sahra, bir bakıyo-

rum her yer zeytin ve selvi ağaçla-
rı… Diz çöküp Aksa’nın taşlarına do-
kunuyorum. Biliyorum; şu an bu-
lunduğum yerin hemen altında 
Sahra-i Müşerrefe var. Ona bu ka-
dar yakın olmak…Ey sahra! Sana bu 
kadar yakınsam, Rahman’a ne ka-
dar yakınım peki? Sana ve Allah’a 
yakın olmaya layık mıydım ben?

Dokunuyorum Aksa’nın zemin taş-
larına. Tenim, taşın teniyle temas 
ettiği an, kalbim çıktı da Kudüs gir-
di göğüs kafesime sanki! Parmak 
uçlarım Aksa’nın taşlarıyla resmen 
hasbihal ediyordu. Dizlerim üzeri-
ne çökmüş, tenim Aksa ile birleş-
mişken, şükür secdesine eğildim ve 
Aksa’nın taşını öperek alnımı koy-
dum. Vatanına dönünce, vatanının 
toprağını öpen gurbetçi edasıyla… 
Aksa, benim sevgimin mekan bul-
muş haliydi, anladım. Başımı ar-
şa kaldırıp baktım ki; tüm ihtişa-
mıyla Kubbet-üs Sahra karşımday-
dı. Allah’ım! Gerçekten Kudüs’teyim!

Doğruldum ayağa, bir rüzgar okşadı 
tenimi Aksa’da. Yanağımdan, gözle-
rimden, tüm yüzümden naifçe akıp 
gitti. Rüzgarı dinledim bir an, rüzga-
rın sesine kulak verdim. Zeytin ve 
selvi ağaçlarının yaprakları bir şey-
ler anlatıyor gibiydi. Durdum ve din-
ledim. Mescid-i Aksa dile geldi san-
ki; ‘Nerede kaldın Ey Müslüman?’ 
Rüzgar yüzümü okşarken başımı al-
tın kubbeden çevirerek Mescid-i Ak-
sa’ya kalbimin nazarı ile bakmaya 
başladım. Kudüs rüzgarının değdi-
ği yüzümde, utangaç bir gülümse-
me belirirken fısıldadım Aksa’nın 
her bir karışına; ‘Ey benim naz-
lı sevdam, çok bekletmedim ya?…

Rüzgârla dans ediyordum adeta, 
Aksa’nın avlusunda her köşede 
farklı bir edayla dans ediyorduk Ku-
düs rüzgârıyla. Meğer Kudüs, has-
retmiş içimde. Kalbimin en ücra 
köşelerinde düğümlenmiş, vusla-
tı bekleyen bir sevda imiş Kudüs…

Hissikablelvuku kitabımdan… 
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MİRASIMIZ DERNEĞİ, 
KUDÜS’TE RAMAZAN 
HAZIRLIKLARINA BAŞLADI
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Mirasımız Derneği, her sene olduğu 
gibi bu sene de Kudüs’te Ramazan 
faaliyetleri için hazırlıklara başladı. 

Artık hemen herkesin bildiği Mes-
cid-i Aksâ bahçesinde kurulan if-
tar sofraları, çeşitli kurumların des-
teğiyle kurulmaya devam edecek. 
Mescid-i Aksâ’nın içerisinde kuru-
lan sofralar sayesinde hem Kudüs-
lü Müslümanların ve ziyaretçilerin 
iftar sevabına ortak olunuyor hem 
de buranın sürekli Müslümanlarla 
dolu olması sağlanıyor. 

Kudüs’te Ramazan çalışmaları Mes-
cid- Aksâ’da kurulan iftar sofraları 
ile sınırlı değil. Yıl boyunca düzenli 

olarak dağıtılan kumanyalar Rama-
zan ile birlikte daha da fazla aileye 
ulaşacak şekilde arttırılıyor. Ailele-
rin Ramazan ayını rahat geçirmele-
rini sağlamak amacıyla Ramazan’a 
girmeden kumanya dağıtımları 
başlayacak. Dernek başkanı Mu-
hammet Demirci, ailelerin destek-
lenmesinin önemine işaret ederek 
; “aileleri desteklemek ve onları a-
yakta tutabilmek demek Kudüs’ün 
İslami kimliğini yok etmeye çalışan 
korsan devlet İsrail’e karşı Mescid-i 
Aksâ’yı savunmak demektir. Çünkü 
bu aileler karşılaştıkları onca zorlu-
ğa rağmen burayı terk etmeyip mü-
cadele veriyorlar. Uğruna mücade-
le ettikleri şey sadece evleri ve va-

tanları değil. Hepimiz için mukad-
des olan Mescid-i Aksâ’yı da savun-
maya çalışıyorlar. Dolayısı ile aslın-
da ümmetin yükü onların sırtında ” 
dedi ve ekledi;  “Efendimiz’in (sav) 
hadisini hatırlatmak istiyorum. ‘O-
raya gidin ve namaz kılın. Eğer ora-
ya gidemezseniz kandillerinde ya-
kılmak üzere yağ gönderin’ Bura-
ya yapılan her yardım aynı zaman 
da burada namaz kılmak kadar bü-
yük bir sevap kazandırıyor. Dolayısı 
ile Ramazan da zekât ve fitre bağı-
şı yapacak kardeşlerimizin Kudüs’ü 
unutmamaları gerektiğini hatırlat-
makta fayda var.”
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Kesin olmamakla birlikte yaklaşık 
350-400 bin civarında nüfusa sahip 
olan Kudüslü Müslümanların %86’ sı 
yoksulluk sınırının altında yaşıyor. A-
ğır vergi borçları, işsizlik ve hayat pa-
halılığı onları çok zor durumda bıra-
kıyor. Sair sebeplerle dükkânlarını 
kapatmak zorunda kalan Müslüman 
esnafların sayısı da oldukça fazla. Bu 
nedenle ailelerin desteklenmesi ve 

ayakta kalmalarının sağlanması bü-
yük önem arz ediyor.

Mirasımız Derneği,  iftar sofraları ve 
kumanya dağıtımının yanı sıra ço-
cukların sevincine ortak olup bay-
ramlık kıyafet dağıtımı da yapıyor. 
Geçtiğimiz Ramazan ayında 1800 ço-
cuğa bayramlık kıyafet dağıtımı ya-
pan kurum bu sene daha fazla ço-

cuğa ulaşmayı hedefliyor.Ramazan 
ayında Kudüslü Müslümanlara des-
tek olmak için şimdiden Mirasımız 
Derneği ile 0212 524 01 01 iletişime 
geçebilir veya derneğin resmi web 
sayfası www.mirasimiz.org.tr adre-
sini ziyaret ederek projeler hakkında 
bilgi alabilirsiniz.
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DENEME

Kudüs bana dargın:
Kudüs bana kırgın;
Ey Kudüs sana sesleniyorum duy beni!
Ey Kudüs kapatma gözlerini gör beni!
Biliyorum suçluyum seni yalnız bıraktım…  bıraktık…
Seni boynu bükük bıraktım… bıraktık…

KUDÜS
Abdülkadir TOK

Nasıl ki sadece sen şahit oldun pey-
gamberimizin gece yürüyüşüne (İs-
ra’ya), nasıl ki sadece sen gördün Mi-
rac’a yükselişini beni gör… bizi de 
gör… sana nasıl baktığımı… baktığı-
mızı…
Duy beni sana nasıl seslendiğimi, sa-
na karşı görevimi yapamadığımı sen 
vurdukça yüzüme, kapattıkça kulak-
larını fahri kainat efendimizin hadi-
si gelir aklıma; Resûlullah’a (s.a.v) ca-
riyesi(r.anha) 
_ "Ya Resulûllah! Bize Mescidi Aksâ 
hakkındaki hükmün ne olduğunu 
bildir" dediğinde Resulûllah (s.a.v) 
şöyle buyurdu;
_Oraya (Mescid-i Aksâ’ya) gidin ve 
orada namaz kılın. Şayet oraya gide-
mez ve namaz kılamazsanız kandil-
lerinde yakılmak üzere oraya zeytin-

yağı gönderin. ( Ebu Davud, kitabus 
salat) zeytinyağı sadece bir sembol-
dür. Aslında istenen Kudüs’e önem 
vermektir. Tıpkı Hz. Süleyman’ın 
(Beytülmakdis) mabedini yaparken 
ona verdiği önem gibi.

Hz. Süleyman Mescid-i Aksâ için yer-
deki madenlerden altın, gümüş, ve ya-
kut; denizden de türlü türlü inciler çı-
karttırdı. Kestirdiği değerli taşları yont-
turup toplanan cevherleri düzelttir-
di ve süsletti. Mescid’in duvarlarını be-
yaz, sarı ve yeşil taşlarla ördürdü. Di-
reğini halis billur taştan yaptırdı. Tava-
nın duvarlarını inciler, yakutlar ve cev-
herlerle süsletti. Tabanını firuze taşlar-
la döşetti. Kudüs’e verilen değer mad-
den böyleydi. Manen verilen değer 
bambaşkaydı. 

Ey Beytülmakdis! Sen bize Hz. Sü-
leyman’ın;  Yâ Rabbi her kim Mes-
cid-i Aksâ’da namaz kılmak için ev-
den çıkarsa anasından doğmuş gi-
bi günahlarından sıyrılsın dediği du-
asısın. 

Ey Mescid-i Aksâ! Sen Zekeriyya A-
leyhisselam’ın mihrabda namaz kı-
larken meleklerin gelip  -"Allah (c.c) 
sana kendi katından hakim ve sâlih-
lerden bir peygamber olarak Yah-
ya’yı müjdelediği " mübarek ve se-
vindirici mekansın.

Ey Beytülmakdis! Hz. Meryem’i barın-
dırdığın, ibadetine şahit olduğun, Hz. 
Zekeriyya mabede (Mescid-i Aksâ’ya) 
geldiğinde  " ey Meryem, bu yiyecekler 
sana nereden geliyor? diye sorduğun-
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da o da ; Allah’ın katındandır. 
Şüphesiz Allah (c.c) dilediğine hesapsız 
rızık verir" dediği mübarek ve bereket-
li mabedsin.

Ey Kudüs! Öyle mübarek ve yüce-
sin ki sadece sen fahri kainatın ge-
ce yürüyüşüne şahit oldun. Öyle 
üstünsün ki sadece sen Mirac’a şa-
hit oldun. Receb ayının 27. Gece-
sinde Cibril (a.s) gelip peygamberi-
mizi Burak denilen bineğe bindirip 
Beytülmakdis’e getirdi. Burada bü-
tün peygamberlerin toplanmış ol-
duğunu gördü. Onlara imam oldu 
ve namaz kıldılar. Mescid-i Aksâ’da 
habibi kibriya efendimize birinde 
süt, birinde şerbet, birinde de su o-
lan üç bardak ikram etti.
Peygamber Efendimiz, "eğer su-

yu alırsa, kendisi de ümmeti de ih-
tiyaçsız ve kanaatkâr olur. Şerbeti 
alırsa kendisi de ümmeti de mah-
rumiyete düçar olur. Şayet sütü a-
lırsa kendisi de ümmeti de doğru-
yu bulur. " diye bir ses işitti. Resu-
lü Ekrem sütü alıp içerken Cebrail 
(a.s) dedi ki ;

Ey Muhammed, sen fıtri ve tabi-
i olanı seçtin. Sende ümmetin de 
doğru yola iletildiniz. (İbni Hişam, 
sire 2/38) dediğinde sen ordaydın 
ey Kudüs! 

Yüksek makamlara çıkmak için Mi-
raç merdiveni kurulduğunda ve E-
fendimiz ile Cebrail’in merdiven-
den Mirac’a yükseldiğine sen şahit 
oldun. Beş vakit namazın bize farz 

kılındığı mübarek gecenin tanığı-
sın. Sen peygamber emaneti, pey-
gamber mirasısın.

Ey Kudüs! Başını dik tut. Fethedilen 
mübarek toprağın, cesur komuta-
nı Selahaddin Eyyubi’nin torunları 
var. Kalk ayağa Kudüs! Yalnız değil-
sin. Çaresiz değilsin. Arkanda güçlü 
bir peygamber ümmeti var. Müs-
lümanlardan kaçıp, taşın ve ağacın 
arkasına saklanan –"gelin ey Müs-
lümanlar Yahudi arkamdadır." Di-
yen, taş ve toprak gibi cesur pey-
gamber ümmeti var. Garkad ağacı 
görünümlü ümmet yok artık. 
  
Ey Kudüs! Sen peygamber emane-
ti, peygamber mirasısın! 
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DENEME

İslam tarihinin en önemli yerlerinden biridir, KUDÜS.   
KUDÜS, Müslümanların ilk kıblesi ikinci mescidi ve üçüncü harem bölgesidir. Bir şey için ne 
kadar büyük bedeller öderseniz o şey sizin için o kadar değerlenir. İşte biz Müslümanlar olarak 
sevdamız KUDÜS için çok büyük bedeller ödedik. Canımızı, malımızı, anamızı, babamızı, kar-
deşlerimizi, çocuklarımızı bu sevda uğruna kaybetmeyİ göze aldık.

ANALARIN GÖZ 
YAŞLARIYLA YIKADIĞI 
YER: KUDÜS
Adem AY
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Kudüs, bizim vazgeçilmezimiz, tarihi-
miz, kültürümüz ve tükenmeyen sev-
damızdır. Öyle bir sevdadır ki bu, bir 
anne misali tükenmek bilmez. Ancak 
bu tükenmeyen sevdamıza zarar ver-
mek isteyen hainler var. Zulüm yap-
maktan keyif alarak insanları maz-
lumlaştıran ve sömüren Yahudilere i-
nat, biz sevdamızda sabit kalacak ve 
her türlü desteği elimizden geldiğince 
KUDÜS halkına yapmaya devam ede-
ceğiz. Öyle bir zulümden bahsediyo-
rum ki; Kudüs sokaklarında bir ana-
nın evladı, gözü önünde İsrail asker-
leri tarafından hiçbir suç isnat etme-
den vurulup öldürülüyor. Nedeni i-
se sadece o saatte, o dakikada ve o 
saniyede o vurulduğu yerde olması-
dır. Peki, şimdi siz kendinizi o vuru-
lan ve öldürülen çocuğun anasının 

yerine koymaya çalışın. Nasıl hissedi-
yorsunuz merak ediyorum doğrusu. 
Ama ben size şu anda neler hissetti-
ğimi anlatmak istiyorum. Önce acı-
dan içim yanıyor, sonra ağlamak ge-
liyor içimden ama bir yandan da ağ-
larsam zalimler üzülmemden dolayı 
sevinirler diye sadece susmak geliyor 
içimden. Hayatta kalmak ile ölüm a-
rasında bir yerlerde buluyorum son-
ra kendimi. Elime büyük büyük taş-
ları alıp o zalim askerlere atmak isti-
yorum. Ve sonra da Allah’tan bende 
çocuğum gibi şehit olmayı istiyorum.

Peki, biz Müslümanlar olarak bir şey 
yaptık mı ve bir planımız var mı, onu 
da bilmiyorum. Ancak iyi bildiğim bir 
şey var ki bazen çok fazla bencil o-
luyoruz. Sadece kendimizi düşünerek 

fazlasıyla bencil oluyoruz. Bir Müslü-
man sadece kendi için yaşamaz; kar-
deşi için yaşar ve gerekirse onun i-
çin de ölür. Biz daha ne kadar ses-
siz kalacağız bilemiyorum ama artık  
KIYAM vakti gelmiştir. Vakit tamam-
landı ve Müslümanların dirilme za-
manı geldi. Bize emanet olan yerlere 
sahip çıkma zamanı geldi.  Filistin’de-
ki yetimlerin başını okşama zama-
nı geldi. El-Halil’deki yaralı kardeşle-
rimizin yaralarını sarmanın zama-
nı geldi. Anamız olarak gördüğümüz 
Kudüs’ün sokaklarında özgürce do-
laşmanın zamanı geldi. Mescid-i Ak-
sa’mıza askerler tarafından aranma-
dan serbestçe girebilmenin zamanı 
geldi. Sözlerime son verirken Kudüs 
aşığı olan Nuri Pakdil’in bir şiiri ile bi-
tirmek istiyorum.

KUDÜS Anadır

Göklerin övüncüdür KUDÜS

İlk kez KUDÜS’E doğru secde ettik.

Miraç hediyemiz namaz orda verildi.

Peygamber Cebrail’in bile erişemediği sırlara 
o gün, orda erişti.

Anne sevgisi her şeyin önünde gelir.

Her türlü tecrübeyi şekillendirir.

Onun kokusuyla ve varlığıyla can bulur her insan.

O erkekten üst bir makamdır.

O yüzden KUDÜS anadır.

En önde o gelir.
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HABER

KUDÜS'TE
BİR EV DAHA 
KURTULUYOR
Mirasımız Derneği, Kudüs’te yaptığı ev restorasyonlarına bir yenisini daha ekliyor.
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Mescid-i Aksâ’ya yürüme mesafesinde bulu-
nan Tütüncü ailesine ait tarihi evi restore et-
mek üzere kolları sıvayan Mirasımız Derne-
ği’nin bu projedeki en büyük destekçilerinden 
birisi de Portakal Ağacı isimli yemek tarifleri 
bloğu ve dergisini yayınlayan ve sosyal medya-
da fenomen olan TRT Çocuk Dergisi Genel Mü-
dürü Hatice Özdemir Tülün.

Hatice Hanım, sadece bir girişimci değil aynı za-
manda sahip olduğu takipçi ve hayran kitlesini 
de her daim hayırlı işlere yönlendiren gönül-
lü bir hayırsever olarak tanınıyor. Projede Ha-
seki Kadın Vakfı ile birlikte ortak hareket eden 
Portakal Ağacı, 15 Mart’ta bir kahvaltı düzenle-
yerek gelirini Tütüncü Evi’nin restorasyonunda 
kullanılmak üzere Mirasımız Derneği’ne bağış-
ladılar. Daha sonra sosyal medya hesabından 
bir paylaşım yapan Tülün, restorasyon için ge-
reken 20 bin dolarlık bütçenin tamamlandığını 
takipçilerine duyurdu.

MESCİD-İ AKSÂ’ YA ÇOK YAKIN
Kudüs’te Eski Şehir olarak bilinen sur içerisindeki 
bölgede ve Mescid-i Aksâ’ya yürüme mesafesin-
deki Silsile Kapısı yolunda bulunan ev iki kattan 
oluşuyor.  Her kat 1+1 daire şeklinde. Ev Ummu 
Fayiz Tütüncü’ye ait. Ummu Fayiz’in iki erkek ço-
cuğu var. Her bir çocuğu ailesi ile birlikte bir katta 
yaşıyor. Evin çökme tehlikesi var bu nedenle ko-
lonlarını güçlendirmek gerekiyor. Ayrıca çatısı su 
alıyor. Genel olarak evin izolasyonu çok kötü du-
rumda. Evin genel bir tadilata ve boyanmaya ih-
tiyacı var.  Evin restorasyon çalışmasına başlandı. 

SIRADA MAHMUD EL KURDİ EVİ VAR
Tütüncü Evi restorasyonu için gereken bütçe 
tamamlandı ve işe başlandı. Ancak Kudüs ve 
civarında el atılması gereken çok fazla tarihi 
ev ve mescit var.  Dolayısı ile yine Mescid-i Ak-
sâ’ya yakın bir bölgede başka bir tarihi ev sıra-
sını bekliyor. 3+1 şeklindeki tek katlı evde Mah-
mut El Kurdi ve ailesinin yanı sıra ablası ve ab-
lasının 4 çocuğu yaşıyorlar. 

EVLERİN ONARIMI NE İÇİN ÖNEMLİ?
Bu evlerde yaşayan Müslümanlar, işgalci İsra-
il’in bilinçli yoksullaştırma politikaları sebebiy-
le geçimlerini temin etmekte zorluk yaşıyorlar. 
Ayrıca Kudüs’te inşaat ve onarım yapmak için 
belediyenin istediği ücretler aşırı yüksek. Za-
ten işgal yönetiminin istediği de bu. Hayatı zor-
laştırıp Müslümanları buradan göçe zorlamak. 
Özellikle Mescid-i Aksâ’ya yakın bölgelerde kü-
çücük evler için milyon dolarlık teklifler getirip 
buraları ele geçirmek için uğraşıyorlar. Bu tek-
liflere direnenlere de farklı yöntemlerle baskı 
uygulamaya çalışıyorlar. 

Müslümanların burada kalabilmesi ve Mescid-i 
Aksâ’ya sahip çıkabilmesi için sürekli destek-
lenmeye ihtiyaçları var. Ev restorasyonları bu-
nun en önemli ayaklarından biri. Siz de bu ha-
yırlı projeye destek olmak isterseniz www.mi-
rasimiz.org.tr’den online bağış sistemini kulla-
nabilir veya 0212 524 01 01’den dernek ile irti-
bata geçebilirsiniz.
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ABD, geçtiğimiz aylarda Kudüs’ü 
işgalci İsrail’in başkenti olarak tanı-
dığını ilan etti. Buna karşılık gerek 
İslam dünyasında gerekse tüm 
dünyada bir takım sesler yüksel-
di. Ancak, üzülerek şahit oluyoruz 
ki İsrail ve ABD, yaptıkları her işgal 
girişiminde ‘2 adım ileri, 1 adım ge-
ri’ metodunu uygulayarak aşama 
kaydediyor. Her ne kadar ABD bu 
kararıyla bir miktar tepki toplasa 
ve bazı ülke ve milletleri karşısına 
almış olsa da kararını uyguluyor. 
Öte yandan, dünyada ciddi bir güç 
merkezi olması hasebiyle ABD’nin 
bu kararı, birçok ülke ve topluluk-
ları da gerek doğrudan gerek do-
laylı olarak etkiledi. 

Öncelikle, son yıllarda zaten tama-
men çıkmaza girmiş olan barış sü-
reci, ABD’nin bu hamlesiyle tama-
men çıkmaza hapsoldu diyebiliriz. 
Zira Kudüs’ün statüsü, o bölgede 
Filistinlilerin en temel isteklerin-
den birisiydi. Böylece Filistinlilerin, 
iki devletli bir barış istense bile, 
hassasiyetleri göz ardı edilmiş ola-
cak. Bu durum, İsrail ve ABD taraf-
larının bu barış sürecinde ne ka-
dar samimi ve hakkaniyetli olduk-
larını da gözler önüne seriyor! 

Filistinliler, Kudüs’ü kendi devlet-
lerinin başkenti olarak görüyorlar. 
Ancak Trump’ın bu tutumu, daha 
önce de belirttiğimiz gibi, Filistinli-
lerin isteklerinin göz ardı edildiği-

ni gösteriyor. Bu durum da, diplo-
matik yolla bir kazanım elde ede-
meyeceğini düşünecek olan Filis-
tinlileri yeniden çatışmalara sü-
rükleyecektir. Elbette ki işgalci İs-
rail de bu durumu propaganda 
malzemesi olarak lehine kullana-
bilecektir.

Bu olaydan belki de en memnun 
taraf işgalci İsrail… 1967 yılında-
ki savaşta Kudüs’ü önce işgal edip 
ardında da İsrail’in "ebedi ve bö-
lünmez başkenti" olarak ilan et-
mişti. Bu iddialarının ABD tarafın-
dan kabûlü ise, onlara meşru bir 
zemin de hazırlamış oluyor. Ayrıca 
belirtmek gerekir ki birçok işgal-
ci politikacı, zaten diplomatik yol-

BÖYLE GİTMEYECEK

Enes Yılmaz
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ları kullanarak emellerine ulaşabi-
leceklerine inanmıyorlar. Öte yan-
dan, ABD’nin bu kararında İsrail lo-
bisinin faaliyetlerini de göz önün-
de bulundurmamız lazım. Zira gü-
nümüzde de Trump, gerek seçim 
kampanyasında gerek seçildikten 
sonra, Siyonist lobilerin ekono-
mik desteklerini almıştır. Elbette 
bu destek, belli istekler karşılığın-
da verilmiştir. ABD’de bulunan İs-
rail lobisinin ciddiyetini kavramak 
için somut birkaç örnek vermek, 
öyle zannediyorum ki daha fayda-
lı olacaktır. Lobinin faaliyetleri hu-
susunda derin araştırmalarda bu-
lunduktan sonra yayınladıkları ra-
poru da kitap haline getiren ABD’li 
iki ünlü akademisyen John Mears-
heimer ve Stephen M. Walt hazır-
ladıkları raporda şöyle diyorlar:

"Lobi’nin etkinliğinin temel daya-
naklarından biri, İsrail’in neredey-
se eleştiriden muaf olduğu kong-
re’de sahip olduğu nüfuzdur. Bu 
başlı başına sözü edilmeye değer 
bir şeydir, çünkü kongrenin tartış-
malı meselelerden çekindiği çok 
ender görülür. İsrail’in söz konu-
su olduğu yerlerde ise, potansiyel 
muhaliflerin ağzını bıçak açmaz. 
Bunun bir nedeni bazı önemli üye-
lerin Hristiyan Siyonist olmasıdır. 
Bunlardan biri olan Dick Armey 
Eylül 2002’de şöyle söylemişti: ‘Be-
nim dış politikadaki birinci önceli-
ğim İsrail’i korumaktır.’ Herhangi 
bir kongre üyesi için bir numaralı 
önceliğin Amerika’yı korumak ola-
cağını düşünebiliriz. ABD dış poli-
tikasının İsrail’in çıkarlarını destek-
lemesini sağlamak için çalışan Ya-
hudi senatörler ve kongre üyeleri 
de vardır." 

Bölge açısından ele alacak olursak 
da bu hamle, Arap Baharı hatta 
2003 Irak’ın İşgali ile başlayan çal-
kantılı süreci, daha da karıştıraca-

ğa benziyor. Bölge ülkelerinde bel-
ki de en net tavrı alan ve bir takım 
eylemlerde bulunan ülke Türki-
ye oldu. Bununla birlikte, ABD’nin 
bölgedeki önemli müttefiki Suu-
di Arabistan dahi, bu kararın barış 
sürecine darbe vuracağını belirtti. 
Filistin’in komşu Arap ülkeleri olan 
Mısır, Ürdün, Lübnan ve Suriye de 
ABD’nin bu kararını kınadı. 

ABD’nin kararı, birçok Batı Avru-
pa ülkesinde de endişeyle karşı-
landı. Ancak ciddi yaptırım konu-
sunda AB de sınıfta kaldı. Zira, AB; 
Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimle-
rinde üretilen mallara sıkı bir ya-
sak koymak ya da işgal altındaki 
topraklarda faaliyet gösteren İs-
rail işletmeleriyle iş yapmayı red-
detmek gibi adımlar atıp, ABD'den 
farklı bir yola girmedi. Aralık ayın-
dan sonra AB ve AP’de bu karara 
dair yapılan şey, yalnızca ve yalnız-
ca protesto oluyor.

Günümüzde Kudüs’te yaklaşık 
50.000 kadar Hristiyan yaşıyor. 

Hristiyanlar açısından da kutsal 
kabul edilen Kudüs’ün işgalci İs-
rail’e ‘peşkeş’ çekilmesi, orada-
ki Hristiyanlarca da kaygıyla kar-
şılandı.  Kudüs'teki en üst düzey 
Hristiyan isim olarak görülen Rum 
Ortodoks Başpiskoposu 3. Theo-
philos ve Kudüs'teki 10 kadar di-
ğer kilise lideri Trump'a yazdıkla-
rı mektupta bu kararın Kudüs ve 

kutsal topraklardaki nefret, 
çatışma, şiddet ve acıyı art-
tıracağı, birlik olma amacın-
dan uzaklaştıracağı ve yıkıcı 
bir bölünmeye doğru götü-
receğini belirttiler. Öte yan-
dan ise Kudüs belediyesi-
nin Yahudi başkanı Nir Bar-
kat, Trump’ı destekledikleri-
ni belirterek, kararı protesto 
ederek şiddete başvuranla-
rın ağır bir bedel ödeyecek-
lerini söyledi. 

Trump’ın Kudüs kararı ulus-
lararası alanda böyle yankı-
lar buldu. Ancak, meseleye 
çok farklı bir açıdan da yak-
laşabiliriz.  

Uluslararası alanda güç den-
gesi, neredeyse her yüzyılda 
bir değişim göstermektedir. 

Coğrafi keşifleri takip eden süreç-
te İspanya ve Portekiz dünya üze-
rinde süper güç konumuna ulaş-
mıştır. Ardında ise Fransa süper 
güç haline gelmiş, 20. Yüzyılın baş-
larına kadar da İngiltere liderlik et-
miştir. İngiltere’nin Birinci Dünya 
Savaşıyla birlikte, azalan gücü ar-
tık dünyanın tamamına söz söyle-
yecek düzeyde değildi.  1929 Eko-
nomik Buhranı ve ardından ge-
len savaş, İngiltere’nin süper güç 
olma sıfatını, ABD’ye devretmesi-
ne yol açtı. ABD, İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan çok güçlü bir şekilde çık-
tı. Zira birçok Avrupa ülkesi eko-
nomik kriz yaşarken, ABD bu ül-

Yeryüzünde işlenen 
binlerce insanlık suçuna 
karşın devreye giremeyen 
BM, süper güçlerin 
çıkarları söz konusu 
olduğu zaman, safları 
gayet sık tutuyor. Bu 
durum, zaten yıllardır 
bilinen bir gerçek. Ancak 
son yıllarda dikkat çeken 
husus ise, artık
uluslararası sistemin 
dolayısıyla Amerika’nın 
kriz yaşıyor olmasıdır.
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kelere kredi veriyor, ürünler satı-
yor ve böylece piyasasını canlı tu-
tuyordu. İşte böylece ABD 20. yüz-
yılın ortalarına doğru süper güç ol-
du. İngiltere’nin, ‘süper güç’ vas-
fını ABD’ye teslim ettiği yıllar, as-
lında İslam dünyasındaki sınırla-
rın da yeniden çizilmeye başlandı-
ğı yıllardı. 

ABD, dünya üzerinde yaptıkları-
nı demokrasi yahut ahlaki bir gö-
rev olarak insanlara gösterdi. Si-
yasi arenada ise, büyük güçler-
le kurduğu düzeni yürütmek için 
elinden geleni yaptı. Sadece İslam 
dünyasında değil, tüm dünya üze-
rinde adeta bir korku imparatorlu-
ğu inşa etti. İkinci Dünya Savaşı’nın 
son günlerinde, kendi himayesin-
de kurulan Birleşmiş Milletler’i de, 
tüm dünya halklarının çıkarını gö-
zetecek’ diye insanlara kabul ettir-
di ya da insanlar kabul etmek zo-
runda kaldı. BM, ABD’nin sadece 
siyasi boyutunu araçlarından yal-
nızca bir tanesi. Ancak, bizlere en 
çok etki eden kurum olması bakı-
mından BM ayrı bir önem arz edi-

yor. Bugün BM, küresel sistemi-
nin bir özeti konumundadır. Yer-
yüzünde işlenen binlerce insan-
lık suçuna karşın devreye gireme-
yen BM, süper güçlerin çıkarları 
söz konusu olduğu zaman, safla-
rı gayet sık tutuyor. Bu durum, za-
ten yıllardır bilinen bir gerçek. An-
cak son yıllarda dikkat çeken hu-
sus ise, artık uluslararası sistemin 
dolayısıyla Amerika’nın kriz yaşı-
yor olmasıdır. ABD’nin süper güç 
olmasının üzerinden neredey-
se bir yüzyıl geçiyor. Bu da tarih-
te sürekli tekrar eden, daha önce 
de bahsettiğimiz ‘’düzenin yüz yıl-
da bir değişmesi’’ bahsini günde-
me getiriyor. 

İletişim ve haberleşme alanında 
kaydedilen ilerlemeler, elbette ki 
siyasette de yansımalarını buldu. 
Artık işgalci askerin, bir çocuğu gö-
zaltına alması, tüm dünyada tara-
fından saniyeler içinde yayılıyor. 
Bu durumun menfi örnekleri de 
elbette mevcut. Ancak son kerte-
de bu ve buna benzer hadiseler, 
uluslararası kamuoyunun mev-

cut sisteme olan bakışını çok daha 
eleştirel bir hale getirdi. Tarih, biz-
lere adaletli olmayan sistemlerin/
yöneticilerin uzun ömürlü olma-
dıklarını defalarca göstermiştir. 
Yukarıda izah etmeye çalıştığımız 
mevcut dünya sistemi de çöküşe 
doğru gidiyor. ABD, tıpkı ölümün-
den önce çırpınan bir hayvan gibi 
sağa sola çarpıyor. Kudüs’ü işgalci 
İsrail’in başkenti olarak tanımasını 
da bu minvalde ele alabiliriz. 

Son olarak, ABD konsolosluğu-
nu işgalci İsrail"in devlet olarak 
kendini ilanının yıl dönümü olan 
14 Mayıs günü Kudüs’te açma-
yı planlıyor. Ve bu durum maale-
sef ne Türkiye’de ne de diğer ülke-
lerde ciddi bir tepki henüz uyandı-
rabilmiş değil. Bu süreçte de cid-
di bir kamuoyu tepkisi, devletle-
ri ciddi yaptırımlara zorlayabilir. 
Bu sebeple en azından sert tepki-
mizi gerek sosyal medyada, gerek 
meydanlarda dile getirmek, birey-
ler olarak bizlerin üzerine düşen 
en önemli vazifedir. 
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Kudüs, İslam toprakları olduktan 
sonra 11. Asırda Haçlı seferleri ile iş-
gal edilmiş ve yaklaşık 88 yıl gayri-
müslimlerin işgali altında kalmıştır. 
Kudüs işgal edilene kadar refah, hu-
zur ve barışın simgesiyken Haçlıla-
rın istilası ile refah, huzur ve barışın 
şehri yerini kan ve gözyaşına; adalet 
yerini zulme bıraktı. Neden Haçlılar 
İslamiyetten yaklaşık 400 yıl sonra 
harekete geçti? Abbasilerde halifelik 
varken Mısırda Şii bir halifenin orta-
ya çıkmasıyla Müslümanlar ikiye bö-
lündü bu durumu fırsat bilen Haçlı-
lar Kudüs’ü işgal etti. Kurtuluşu ise 
yaklaşık 88 yıl sonra İslam Birliğinin 
yeniden sağlanması ve Selahaddin 
Eyyubi’nin komutanlığında bulunan 
İslam Birliği’nin ordusu Kudüs’ü yeni-
den Kudüs haline getirerek sağladı. 

Bu vesileyle Kudüs tekrar refah, 
huzur ve barışın simgesi haline gel-
di. Tâ ki Osmanlı’nın yıkılışına ka-
dar bu süre zarfında çeşitli İslam 
toplulukları Kudüs’ü korumuş ve 
değerlerine sahip çıkmıştır. İslam 
Birliği’nin son kalesi olan Osman-
lı’nın da yıkılması hemen ardından 
halifeliğin kaldırılması ile İslam ül-
keleri yeniden dağılmıştır. Siyonist-
ler ise bunu fırsat bilip 1948 yılın-
da resmi olarak devlet ilan etmiş-
tir. Günümüzde de hâlâ İsrail’in 
elinde olan Kudüs’te kan ve göz-
yaşı yaklaşık 100 yıldır devam edi-
yor. Yahudiler neden bu kadar Ku-
düs’ü istiyor? Kutsal kitapları Tev-
rat’ta asırlar önce din adamları de-
dikleri hahamlar değişiklik yapmış 
ve Tevrat’a Arz-ı Mevud (Vâdedil-
miş topraklar) diye bir ekleme yap-
mışlardır. Bu topraklar ise Fırat ile 
Nil arasında kalan ve bugün birçok 

ülkeninde içinde bulunduğu, ana 
merkezinin ise Kudüs olduğu böl-
gedir. Yahudilerde asırlardır bunu 
planlıyor ve bunun için mücadele 
ediyorlar. 

Şuan ise Filistin topraklarında kan 
ve gözyaşı akıtılıyor. Masum insan-
lara zulmediliyor, çocuklar katledi-
liyor, erkekler ve kadınlar işkence-
ye maruz kalıyor, Kısaca İnsanlık yok 
oluyor, dünya ise bu duruma kar-
şı 3 maymunu oynuyor, katil ABD 
ise bir adım öteye gidip Siyonistleri 
açık açık destekliyor. En acı yanı ne 
biliyor musunuz? Ne ABD’nin zul-
mü desteklemesi, ne İsrail’in uygu-
ladığı vahşet ne de Avrupa’nın sus-
kunluğu; en acı yanı 1,5 milyar İslam 
âleminin de 3 maymunu oynaması, 
oradaki vahşete göz yumması, fel-
ç inmiş bir insan gibi bütün bunlara 
seyirci kalmasıdır.

 Sıcacık yatağında yatan sözde 
Müslümanlar orada ki din kardeş-
lerine her türlü işkence, vahşet ya-
pılırken bunun vebalini Mahşer-
de nasıl ödeyecekler. Kutsal kita-
bımız Kur’an da “Şüphesiz ki Mü-
minler Kardeştir.” derken âmâ ka-
lan bu Müslümanlar Allah’ın huzu-
runa nasıl çıkacak? Günde 5 vakit 
namaz kılan, zekât veren, oruç tu-
tan bir insan unutmasın ki İslami-
yet sadece bunlardan ibaret değil-
dir. Öyle olsa idi 80 küsür yaşında 
Eyyüp El-Ensarinin İstanbul surları-
nın önünde işi olmazdı. 

İslam ülkelerinde sadece Kudüs bir 
slogan olmuş ve herkes “Özgür Fi-
listin, canım, kanım sana feda ey 
Aksa” sloganları artar hâle gelmiş 

fakat iş sözden eyleme dönüşme-
ye geldiğinde ise evlerinde TV baş-
larına geçip Amerikan filmleri iz-
leyip onların karakterlerine hay-
ran hâle gelmişlerdir. Şuursuzlaştı-
rılmış 1,5 milyar İslam âlemini ye-
niden uyandırmak, yeniden şuur-
landırmak ve ‘sözde birlik eylemde 
birlik’ şartını yeniden İslam âlemi-
ne sağlatmak zorundayız. Bunu ise 
Malcolm X’in dediği gibi bir uyanık 
yapacak. Unutmayalım ki mazlum-
lar ayağa kalkmadıkça zalimler diz 
çökmez! Bu yol zorlu, bu yol çetin, 
yükümüz ağır fakat unutulmamalı 
ki dayanağımız, sonsuz kudrete sa-
hip Yüce Allah’tır.

 Hepimiz sevabı da vebali de büyük 
olan bir sorumluluğun altındayız. 
İslam ülkeleri bu buhrandan an-
cak Kur’an da geçtiği gibi ‘Ey iman 
edenler, iman edin’  ayetinde ol-
duğu gibi yeniden İslam’a dönme-
li ve kurtuluşun ne batı ne ABD ne 
Rusya ile olacağını ancak ve ancak 
İslam Birliği ile olacağını görmeli-
ler. İslam Birliği ile nasıl Selahad-
din Eyyubi’nin emrindeki İslam or-
dusu yeniden Kudüs’ü fethettiy-
se, yine aynı İslam Birliği sağlanıp 
Kudüs fethedilecek ve “Kudüs ye-
niden Kudüs olacak.” Yeniden İs-
lam’ın uygulamaya geçirilip İslam 
Birliği’nin sağlanması için çalışmak 
tüm Müslümanların üzerinde bü-
yük vebal olan vazifedir. Fert fert, 
kapı kapı, dolaşıp uyanık ve şuur-
lu Müslümanlar İslam toplumunu 
yeniden uyandıracak ve Kudüs ye-
niden Kudüs olacaktır. Bu vesile ile 
tüm insanlık huzura, refaha ve ba-
rışa ulaşacaktır. Allah’ın izniyle…

Kudüs Yeniden 
Kudüs Olur Mu?

Fatih Celalettin TÜRKMEN



28 www.mirasimiz.org.tr

DENEME

Bilincin aktif olduğu andan itibaren akıl baliğ olan her insan, hayallerle sürdürür 
hayatını. İster zengin, ister fakir, ister genç, ister yaşlı fark etmeksizin hayallere 
sığınarak bir anlamda motive eder kendini. 

Gerçekleşmesine ihtimal dahi 
vermesen bile o hayali kurabil-
mek, en az gerçekleştirmek ka-
dar güzeldir kardeşim.

Ayağının taşa takıldığı, işleri-
nin ters gittiği durumlarda dahi 
daima köşene çekil, hayata bir 
müddet ara ver ve yalnızca ken-
dine zaman ayır.  Nereden gel-
din, neler yaşadın ve neler öğ-
rendin ? Gâyen nedir ? Sen ne-
ler yapıyorsun ? Ve ileride ki he-
deflerin nedir ? Plan program-
lama metodu ile kendini her za-
man meşgul etme fırsatın ola-
mayabilir. Ancak hayatının her 
evresi için bu plan programla-
ma senin için bir avantajdır kar-
deşim. İşte bu aşamada ileri-
de amaçladığın pozisyona ge-
lebilmek adına ne kadar çabalı-
yorsun, ne kadar arzuluyorsun 
orası ayrı bir muamma. Eğer 
yürekten bir teslimiyet ile inanı-
yorsan geleceğine, ulaşmak is-
tiyorsan emellerine dua et.

Senin tek ilacın, dualarındır kar-
deşim. Ellerini semaya kaldır-
dığın vakit var olan sıkıntıların 
hissedilir derecede hafifliyor, 
aynı oranda azmin, direncin 

Ersin ÇEVİK

DUÂ, 
EN BÜYÜK NİMETTİR
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artmış oluyor. Çünkü dua, Al-
lah’ın bizlere bahşetmiş olduğu 
en büyük nimetlerinden biridir.

Telaşelerinden uzak, 
karanlık bir gecenin seyrinde,
Biriksin sol yanında umutlar…
Dökülsün gözlerinden 
gözyaşları, efil efil…
Ve süzülsün yüreğinden 
diline dökülen duâlar..

İmkansız diye bir şey yoktur 
kardeşim.
İnanıyorsan, imkansız diye bir 
şey yoktur !
Zaman alır birçok şey, hemen 
gerçekleşsin diye ağlayarak, 
haykırarak ve sızlanarak ettiğin 
dualar belki de en büyük imti-
hanındır senin…

Zaman geçtikçe, vakit daraldık-
ça olanca hızıyla, git gide uzak-
laşıyoruz birbirimizden. Bizler 
birbirimizden uzaklaştıkça se-
vinenler, zafer elde ettiğini sa-
nanlar var. İster istemez yü-
rek burkuyor bu durum. Çünkü 
Müslüman, Müslümanın kar-
deşi gibi davranmıyor artık. Bu 
düğümü çözmemiz ve bu oyu-
nu bozmamız lazım. Ama öy-
le ama böyle. Bir kişi deyip kü-
çümsenmemeli hiçbir harekat. 
Bir kişi bir kişidir çünkü. Ne di-
yordu Malcolm X ‘’Bütün uyu-
yanları uyandırmaya,bir uyanık 
yeter’’. Aynen bu şekilde. Uyu-
maya, uyutulmaya kesinlikle 
göz yummak yok. Düşmanlara 
fırsat vermeyelim, meydanı boş 
sanmasınlar. Her alanda inancı-
mıza gölge düşürmeye çalışan-
lara hadlerini bildirmemiz en 
asli görevlerimizin başında gel-
mektedir.

Dağda, bayırda, otobüs durağın-
da, sokakta, sosyal medyada kı-
sacası her alanda… Bizler dün-

de vardık, bugünde varız yarın 
da var olacağız biiznillah. Onlar 
ise bizleri tamamen silmek isti-
yorlar. Dışarıdan güçlerinin yet-
meyeceğini bilenler kaleyi içten 
fethedip bizlerin inancı içerisine 
fitneler katarak  emellerine alet 
ediyorlar.

Dil tükense de, mürekkep bitse 
de, ümitler bitmeyecek ve dua-
lar dinmeyecektir Allah’ın izniy-
le.
Hayat nefes alıp verir gibi hızla 
akıyor.
Öyle bir serden geçiyoruz ki  …
Kulaklarımız bir birimize sağır,
Gözlerimiz bir birimize kör,
Dilimiz ise bir birimize lal.
Kalp ise katılaşmış vaziyette, 
meçhul bir seherde …
Söyler misiniz hakiki mânada 
vefa, hangi şehirde yetişiyor ar-
tık ?
Zamanın silip savurduğu de-
ğerler, toz zerrecikleri gibi dağı-
lıverdi dört bir yana .
Aynı bizler gibi.
Dağıldık, parçalandık …
Toparlanmamız gerek tek bir 
sancağın altında.
Ve buluşmamız gerek duâların 
o aydınlık şafağında..

Hz.Ali (r.a) ‘dan rivayeten Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v) şöyle 
buyurmaktadır;
‘’Dua, müminin silahı, dinin di-
reği, göklerin ve yerin nuru-
dur." (bk. Hakim, Müstedrek, 
I/492)
Bu hadis üzerine sayfalar do-
lusu satırlarca sözler yazılabi-
lir. Çünkü duânın önemi ve ye-
ri o kadar güzel, kısa ve anlaşılır 
şekilde özetlenmiş ki. Alemlere 
rahmet Efendimizin(s.a.v) her 
hadis-i şerifinde derin bir mâna 
saklı. Şifreleri çözebilene, o yol-
dan gidene, o nur ile onurlanan 
insanlara ne mutlu...

Ne mutlu ki böyle  bir peygam-
berin ümmetiyiz.
Ne mutlu ki Elhamdülillah 
Müslüman’ız.

Bizleri birbirimize düşürmeye 
çalışan gürûha, hasım yandaş-
larına inat,
Bizlere tepeden tırnağa bakıp 
kendilerini dünyanın sahibi sa-
nan zavallılara inat,
Bizlerin duygularını ve inancı-
nı tahkir eden zihin yoksunları-
na inat,
Gelin, alemlerin Rabbi olan Yü-
ce Allah’ın huzurunda duâlar da 
buluşalım ve kucaklaşalım.

Bizler güçlendikçe, bizler bir-
birimizi düşünüp yumruk gi-
bi sımsıkı oldukça onlar çıldıra-
cak. Onlar saldıracak. Bizler ne 
kadar büyüyüp gelişir isek, on-
lar o denli şaşıracak ve başları-
na geleceklerinin öngörüsünü 
düşünmeleri bile onların kork-
masına yeterli olacak.

Haydi o zaman elinden geleni 
ardına koyma kardeşim…
Dilinle, duânla, kaleminle, sa-
zınla, sözünle, duruşunla, inan-
cınla bu davaya sahip çık.
Ki, dava sahipsiz kalmasın !
Dün dava erleri nasıl kıyası-
ya zalimin zulmüne karşı dim-
dik durduysa, şimdi sıra bizde. 
Şimdi dimdik durup İslamı mü-
dafaa ve muhafaza etme vakti-
dir. Birleşip, tek yürek olma, ay-
nı yola baş koyma vaktidir.
 
Ümitlerin tükendiği yerde biz 
ümidimizi kaybetmeyelim.
Sabır, ihlas ve tevekkül ile duâ-
larda buluşalım.
Allah azze ve celle dualarımızı 
kabul etsin. (âmin)
 
Selam ve duâ ile..
EsselâmuAleyküm
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ANALİZ

Erol ERDOĞAN

FİLİSTİN 
SÖYLEMLERİNDE
MECALSİZLİK 
DİLİ
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Bir baba, çocuklarını uyutmak için 
anlattığı masallarda, koyunları par-
çalayan, köpekleri kovalayan, avcı-
ları atlatan, kapanları-tuzakları bo-
zan, çobanların ve köylülerin kor-
kulu rüyası korkusuz bir kurttan 
bahsetse… O kurt, çocukların ta-
savvurunda, hayvan üstü bir varlı-
ğa dönüşür. Çocuklar, o masalları 
dinledikçe uykuları dağılır, uyuduk-
larında da kâbus görürler. O hay-
van üstü kurt masalları ile büyüyen 
çocuklar, büyüdüklerinde bir kurt-
la karşılaşsa, muhtemelen kaçacak 
delik ararlar. Zaten, öyle kurtların 
olduğunu bildikleri için, ne çoban 
ne de avcı olmak isterler.

Çocukluğumdan beri dinlediğim, 
İsrail ve Siyonizm ile ilgili anlatıların 
bazılarında, "hayvan üstü kurt" 
tarzı hâkim olageldi. O anlatılarda, 
Siyonistler, dünyayı yöneten, her 
ülkede adamları olan, medya ve 
sermayeye hâkim, her yerde fark-
lı şekillerde örgütlenen, kendilerini 
tanıyamayacağımız kadar gizleyen 
"insanüstü yenilmez bir şeytan" 
olarak anlatıldı. Anlatılanların in-
san zihninde oluşturduğu muhay-
yile maalesef buydu.

Bu muhayyilenin doğurduğu so-
nuçlar şunlardı.
Bir: Zaman zaman, bazılarımıza 
"İçimizdeki gizli Yahudiler kim olabi-
lir?" sorusunu sordurarak yanı ba-
şımızda olanlara kuşku ile bakma-
mıza yol açtı.

İki: Bazen "Ne yaparsak yapalım, 
Yahudiler vaat edilmiş toraklara sa-

hip olacaklar." hissine kapılmamızı 
sağladı.

Üç: Bazen de "Bunları yenemeyiz, en 
iyisi, bir şekilde anlaşalım." dedirtti.

Dört: Abartılı anlatımlar, insanların 
bir kısmında benimsenmiş çaresiz-
likleri tetikledi ve toplumları mecal-
siz bıraktı.

Beş: Bunların sonucunda, Siyo-
nizm’i yenmeye dönük stratejiler ye-
rine, söze (retorik) yönelerek "Elimiz-
den gelen budur." demeye çalıştık.

Siyonizm’e "insanüstü ve yenilmez 
şeytan" payesi vermekle sonuçla-
nan anlatımlarla, üniversiteli yılla-
rımda, kendi içimde hesaplaştım. 
Sonuçta şu yargıya sahip oldum. 
Araplar ve Müslümanlar, düşma-
nın gücünü abartarak kendi aciz-
liklerini örtüyorlar. Bu anlatım, kı-
sır bir döngü oluşturuyor. İnsanlar, 
tehlikenin farkında olsun diye ter-
cih edilen anlatım biçimleri, cesa-
reti değil öfkeyi ve çaresizliği arttı-
rıyor. Oysa sorun İsrail’in gücü de-
ğil, İslam âleminin ve barıştan yana 
olan milletlerin gayretsizliğidir. Si-
yonizm’i tasvir ve anlatış biçimleri-
ni sorgularken, zihnimde şöyle bir 
aforizma oluştu.

Müslüman için en büyük hileci ve 
en gizli düşman şeytandır. Allah, 
şeytanı bize anlatırken, alt edeme-
yeceğimiz bir varlık olarak değil ak-
sine kolayca yenebileceğimiz bir 
rakip olarak kavramamıza yardım-
cı oluyor. Söz gelimi "Euzu Besme-

le" çektiğimizde onun bizden kaç-
tığına inanırız. O kadar zayıf, o ka-
dar korkak yani. Allah "İnne keydeş 
şeytâni kâne daîfâ." diyerek şeyta-
nın zayıflığına iman etmemizi de is-
tiyor. İnsanlığın en büyük düşmanı 
şeytanın hilesi zayıfsa; Siyonizm’in 
hileleri, planları, stratejileri basittir, 
sıradandır.

Şeytanı atlatarak cennete gire-
bilen Müslüman, Siyonizm’i el-
bette alt eder. 

İşte bunun için, Siyonizm’e dair ya-
zı ve sohbetlerimizde, toplumları 
mecalsiz bırakacak üsluptan kaçın-
malıyız. Korkmak ve abartmak ye-
rine tehlikeyi tanımlamalı ve ona 
göre planlar ve gayretler peşinde 
olmalıyız. Çözüm önerilerini daha 
çok konuşmalıyız. Sözleri azaltıp 
eylemlere, işlere yönelmeliyiz. Çok 
değil, üç-beş devlet el ele verse Ku-
düs barış şehri olur. Gazze, Kudüs 
ve Filistin’i özgürleştirme görevi Fi-
listin'deki mazlumlardan çok dün-
yadaki Müslümanlarındır. Bunun 
da yolu siyasi, diplomatik, askeri-
dir.

Unutmayalım, biz, "Görevimizi 
yaptık işte!" dememizi sağlayacak 
plansız-hazırlıksız seferlerden de-
ğil, iyi planlanmış seferlerle mükel-
lefiz. Elbette gayret bizden, tevfik 
Allah’tandır ama "gayret" kelime-
si de, özensiz işlerimizi tanımlaya-
cağımız hercaî bir kelime değildir. 
Ciddi, samimi, çalışkan olalım.  

boldhaber.com’dan alıntıdır.
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MİRASIMIZ 
DERNEĞİ 
LİSELERDE 
KUDÜS’Ü 
ANLATMAYA 
DEVAM EDİYOR

2015 yılından bu yana devam eden ve İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte yürütülen "Genç-
ler İlk Kıblesiyle Tanışıyor" projesi 2018 yılında da 
devam ediyor. Liseli gençlere işgal altındaki Ku-

düs ve Mescid-i Aksâ’nın dini açıdan önemi ve 
burada yaşanan insan hakları ihlallerinin anlatıl-
dığı seminerler aracılığıyla 2018 yılının ilk 3 ayında 
66 okulda yaklaşık 10 bin öğrenciye ulaşıldı. Ku-
düs ve Mescid-i Aksâ’da yaşananların ve dini 
açıdan ehemmiyetinin gençlere doğru aktarıl-
masının önemine işaret eden Mirasımız Derneği 
Genel Başkanı Muhammet Demirci; "Bu dava-
yı üstlenecek olan gençlerdir. Onlara ulaşmak 
ve bu konuda bilinçlendirmek bizim en önemli 
vazifelerimizden biridir. Biz yeni bir Selahaddin 
Eyyubi’nin yine bu gençler arasından çıkacağı-
na inanıyor ve bilinçlendirme çalışmalarımıza bu 
inançla devam ediyoruz" diye konuştu.

Mirasımız Derneği, ilerleyen günlerde yetiş-
tireceği yeni hatiplerle bu çalışmayı Türkiye 
genelinde yaygın hale getirmeyi planlıyor.



Mirasımız Derneği, Kudüs ve 
Mescid-i Aksâ için ilklere imza at-
maya devam ediyor.

Mirasımız Derneği’nin İstanbul 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Eği-
tim Bir-Sen İstanbul 1 Nolu şu-
be, Tügva (Türkiye Gençlik Vakfı) 
ve İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 
"Kudüs için bir fikrim var" proje 
yarışması liseli gençlerin ilk kıb-
lemize yönelik projeler hazırla-
malarını ve uygulamalarını sağ-
layarak farkındalık oluşturmayı 
amaçlıyor.

Hâlihazırda liselerde Kudüs ve 
Mescid-i Aksâ seminerleri vere-
rek gençleri bilinçlendirmeye ça-
lışan Mirasımız Derneği her se-
ne çeşitli yarışmalar düzenleye-
rek gençlerin Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ konusunda aktif olmasını 
sağlıyor. 

Kültür-sanat, eğitim, sportif faa-
liyetler ve benzeri sosyal içerik-
li proje fikirlerinin değerlendir-
meye alınacağı yarışmaya tüm 
lise öğrencileri katılabilecek. Ya-
rışmaya gönderilecek projele-
rin derneğin web sitesinde bulu-
nan proje formatına göre yazıl-
mış olması ve özgün fikirlerden 
oluşması en önemli kriterler ola-
cak. Dernek yetkililerine göre bu 
konuda en büyük görev bilinç-

li ebeveynler ve öğretmenlere 
düşüyor. Proje yazmak olduk-
ça zevkli ama bir o kadar zor ve 
emek isteyen bir iş. Bu sebeple 
kalplerinde Mescid-i Aksâ’yı taşı-
yan genç beyinlerin hem teşvik 
edilmesi hem de doğru yönlen-
dirilmesi gerekiyor.

Yarışmaya katılmak isteyenler 
www.mirasimiz.org.tr web 
adresinden detayları 
öğrenebilirler.  
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DENEME

İnsanoğlunun temel ihtiyaçla-
rı içinde olan yemek, başlı başı-
na bir kültür, bir yaşam biçimi-
dir. Yenilen yemeklerin cinsi ve 
usûlü,  hem birey hem de top-
lum hakkında bilgi verir. Bir ta-
bak yemeğin içindeki malzeme-
ler; sadece malzeme olmayıp, 
kişilerin ve milletlerin zevk gen-
lerini ve kültür tarihlerini yansı-
tan ayna; duyguları ve hatırala-
rı anında canlandıran bir sahne-
dir aslında.  Bazı yemekler, şe-
hirlere özgüdür. Antep yuvarla-
ması, Erzurum lor dolması, Siirt 
perde pilavı gibi. Bazı yemekler 
de bir millete mahsus yemektir.  
Baklava, lokum ve döner zikre-
dilince akla Türkiye geldiği gibi, 
Suşi  Japonya’yı, Pizza İtalya’yı, 
Büryâni Hindistan’ı, el-Maklûbe 
de Filistin’i hatırlatır.

Bu yazıda, Filistin topraklarının 
geleneksel yemeği olup kardeş-
liği, birliği ve zaferi simgelediği 
halde, dış mihrakların Türkiye’yi 
altüst etme amacıyla yapmış ol-
dukları sinsi planlara âlet edile-
rek adı karalanan ve hain dam-

gası yememek için artık ülke-
miz insanının adını dahi anma-
ya korktuğu el-Maklûbe’yi tanı-
tacağız. Şöyle ki:

Arapça asıllı kelimenin  fiil kökü 
 Ka-Le-Be/ " olup "Ters ق ل ب "
çevirdi" anlamındadır. Ters 
çevrilen şeye, Maklûb veya 
Maklûbe  denir. Kelimenin ba-
şına elif lâm harfleri eklendiğin-
de "el-Maklûbe" olur. Bu da; 
baharatla haşlanmış et, kızartıl-
mış patlıcan (Karnabahar/ Pata-
tes)  ve pirinç ile yapılan bir çe-
şit pilava verilen özel isimdir. Fi-
listin başta olmak üzere, tüm 
Arap âleminde çok sevilerek ye-
nilen bu yemek, genellikle, da-
vetlerde ve aile toplantılarında 
takdim edilir.

Tarihine gelince: Rivâyetlere gö-
re; Fâtimiler döneminde balık 
ve  sebze ile yapılan Sayyâdiy-
ye (Balıkçı Pilavı mânâsındaki ye-
mek, Mısır’da hâlâ bu isimle anı-
lır) adında bir pirinç pilavı vardı. 
Salâhaddin Eyyûbi  Şam Atabeyi 
Nureddin’in vazifelendirmesiyle  

amcası Şirkuh  eşliğinde Mısır’a 
gidince (1167),   bu yemek ile 
tanışmış ve  çok sevmişti. Ama 
onun derdi, Mısır’da kalıp sev-
diği  yemeklerle meşgul olmak 
ve Nil kıyısındaki  yalılarda otur-
mak değildi. Mehmet Akif’in 
"Şarkın Sevgili Sultanı" diye 
övdüğü Yusuf Salâhaddin Eyyû-
bi, daha çocuk yaşındayken İs-
lam topraklarını işgal eden haç-
lılara karşı mücadele etmeyi ak-
lına koymuş, delikanlılık çağla-
rını  bu mücadelenin planları-
nı yapmakla geçirmiş olan bir 
kahramandı.  Fâtımi Halifesi el- 
Adûd’un vefatı neticesinde, Mı-
sır’a fiilen hâkim olunca (1175), 
15 Temmuz 1099 yılından beri-
dir haçlı işgali altında olan Ku-
düs’ü kurtarmak için bütün gü-
cüyle çalışmaya başlamıştı. Ne-
ticede; 2 Ekim 1187 tarihinde 
kazanılan zafer ile Kudüs 88 yıl 
süren işgalden kurtarılmıştı.

O gün, bütün kâinat bayram 
ediyordu sanki. Güneş bambaş-
ka parıldıyordu.. Dağ- taş, bör-
tü- böcek, bağ –bahçe coşkuya 

Meryem Sâcide      

Siyonistlerin 
Korktuğu
Yemek 
MAKLÛBE
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gelmiş  tesbih ediyorlardı.. Zafe-
rin yankıları âlemleri inletiyordu..

Emperyalist Avrupa’da hezimet 
çanları çalarken, Anadolu,  Hora-
san,  Bağdat ve Şam diyarında-
ki Müslümanlar şükür secdesine 
kapanmışlar, imanın tercüma-
nı olan dillerden dökülen tekbir 
sesleri semayı çınlatıyordu!

"Allâhu ekber kebîra, ve’l-ham-
dü lillâhi kesîrâ, ve subhânellâ-
hi bukraten ve esîlâ. Lâ ilahe il-
lâllâh..  velâ na’büdu  illâ iyyâh.. 
Muhlisîne lehu’d-dîne ve lev keri-
he’l-kâfirûn.. Lâ ilâhe illâllâh vah-
dehû. Sadaka va’dehû ve nesara 
abdehû ve hezeme’l-ahzâbe vah-
dehû. Lâ ilahe illâllâhu vallâhu 
ekber."

"Allah yüceler yücesidir. Çok-
ça hamd Allah’a mahsustur. Ak-
şam sabah Allah’ı noksanlıklar-
dan tenzih ederiz. Allah’dan baş-
ka İlâh yoktur. Müşrikler hoşlan-
masalar da, dinde ihlâs sahihleri 
olarak yalnız O’na ibâdet ederiz. 
Allah’tan başka ilâh yoktur; yal-
nız O vardır. Verdiği sözde sadık 
olmuştur, kuluna yardım etmiş-
tir ve yalnız kendi kudreti ile düş-
man birliklerini perişan etmiştir. 
Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah 
her şeyden büyüktür."

Diğer taraftan, Filistinli bacılar,  
bereketli toprakların ürünlerin-
den hazırladıkları fetih sofrala-
rı ile kâinatın coşkusuna iştirak 
ediyorlardı.. "Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ, Haçlıların işgalinde oldu-
ğu müddetçe,  nasıl gülebilirim, 
sevinebilirim, istediğim gibi ra-
hat yemek yiyebilirim ve hele 
gözüme uyku girebilir?! " diyen 
Salâhaddin Eyyûbi ise derin bir 
nefes almıştı.  Mısır’da bulundu-
ğu sırada tanıyıp sevdiği  Balık-

çı Pilavı’na benzeyen patlıcan-
lı ve etli pilav "el-Bâzincâniyye 
/ Patlicanlı (Sonraki yıllarda el- 
Maklûbe olarak anılacaktır) önü-
ne konduğunda, İslam’ın ilk kıb-
lesi Mescid-i Aksâ’yı şirkten ve 
ahır olmaktan kurtarmayı ken-
disine nasip eden Yüce Allah’a 
hamd ederek yemeği lezzetle 
yemişti.

İşte o günden beridir "el-Mak-
lûbe" işgale karşı boyun eğme-
yip direnen Filistinlilerin zafer 
yemeği (     ) olmuştur.

ZAFERİN SEMBOLÜ
Geçmişte olduğu gibi, günümüz-
de de işgale karşı direnen Ku-
düslü bacılarımız ( Mescid-i Ak-
sâ nöbetçileri/ Murâbıtlar), ev-
lerinde pişirdikleri  el-Maklû-
be yemeğini, Filistin tarihiyle il-
gili herşeyden nefret eden İsra-
il askerlerinin  gözünden kaçıra-
rak Mescid-i Aksâ’ya sokup ora-
da cemaate sunuyorlar. Daha ol-
mazsa, Mescid-i Aksâ kapıların-
dan birinin önünde, "Allahuek-
ber!"  diyerek tepsiye döküp yol-
dan geçenlere ikram ediyorlar. 
Bu davranışla,  Siyonistlere mey-
dan okuyorlar ve; "Ey Siyonist 
sömürgeciler! Yüzyıllardır Filistin 
topraklarının sahibi biziz. Biz bu-
rada kalıcıyız, siz ise gidici. " de-
mek istiyorlar.
         
İsrail askerlerinin 14 Temmuz 
2017 günü Mescid-i Aksa kapıla-
rına x-ray cihazları yerleştirme-
sini protesto eden ve iki hafta-
lık direnişin sonunda cihazların 
sökülmesini sağlayarak müca-
deleyi kazanan Kudüslüler; kar-
deşçe omuz omuza verildiği tak-
dirde düşman karşısında aşıla-
mayacak zorluk olmayacağını 
simgelemesi için her Pazar gü-
nü, Mescid-i Aksâ bahçesinde 

el-Maklûbe yemek üzere söz-
leşmişlerdi. Lakin; Filistin ile öz-
deşen adaçayı ( maramiyye)  ve 
kekikleri ( za’ter) yolan,  zeytin, li-
mon ve portakal ağaçlarını kö-
künden söküp atan işgalci İsra-
il, direnişi ve zaferi simgelediği 
için Mescid-i Aksâ bahçesine  el- 
Maklûbe girişini de yasaklamış 
durumda.

Ancak; Siyonistlerin çabası na-
file. Filistinli kardeşlerimiz, ge-
leneksel kıyafetlerini ve yemek-
lerini yaşatarak, evlerini terk et-
meleri karşılığında işgalcilerin 
kendilerine sundukları milyon-
larca doları ellerinin tersiyle ite-
rek mübarek vatan toprağına 
tutunmuş durumdalar. Bu du-
rumu Şeyh Râid Salah şu veciz 
sözle dile getirmiştir:

           / Kekik ve 
Zeytin bâki kaldığı müddetçe biz 
burada kalıcıyız."

Evet; zulüm ile âbâd olunmaz! 
Allah’a inancımız tam olduğu gi-
bi, bu işgalin fazla sürmeyece-
ğine ve " Küllü âtin karîb/ Gele-
cek olan her şey yakındır" sırrın-
ca, zaferin adım adım yaklaştığı-
na yürekten inanıyoruz. Tıpkı Se-
zai Karakoç’un dile getirdiği gibi.

Sakın kader deme 
kaderin üstünde bir kader vardır

Ne yapsalar boş 
göklerden gelen bir karar vardır

Gün batsa ne olur 
geceyi onaran bir mimar vardır

Yanmışsam külümden 
yapılan bir hisar vardır

Yenilgi yenilgi büyüyen 
bir zafer vardır
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"MİRASIMIZ KUDÜS" 
SULTANAHMET’TE 
SERGİLENDİ
Mirasımız Derneği tarafından 2017 yılında düzenlenen 1. Mirasımız Ku-
düs Uluslararası Karikatür Yarışması’nda kazanan eserler İstanbul İl Kül-
tür Müdürlüğü’nün katkılarıyla Sultanahmet Meydanı’nda bulunan Türk 
ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilendi.
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Sergi açılışına İstanbul Valisi Vasip Şahin, 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mev-
lüt Uysal, Ak Parti İstanbul Milletvekili Ah-
met Hamdi Çam, Beyoğlu Belediye Başka-
nı Ahmet Misbah Demircan, Sultanbeyli Be-
lediye Başkanı Hüseyin Keskin, İstanbul İl 
Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz ve Mirasımız 
Derneği Genel Başkanı Muhammet Demir-
ci’ de katıldı.

Yarışmanın, konusu itibariyle dünyada bir ilk 
olduğunu ve tek sefere mahsus olmadığı-
nı belirten Mirasımız Derneği Genel Başka-
nı Muhammet Demirci; "Bundan böyle her 
sene karikatür yarışmamız tekrarlanacak 
ve bir marka halini alacak. 

Biz Kudüs ve Mescid-i Aksâ davamızı sa-
nat alanında üretilecek kalıcı eserlerle gün-
demde tutmaya gayret edeceğiz. Kudüs’ü 
gündemden düşürmemek adına her tür-
lü sosyal, kültürel faaliyetin içinde olmaya 
gayret ediyoruz. " diye konuştu.

Yarışmaya 39 ülkeden 232 sanatçı toplam 
642 eser göndermişti. Yarışmada birinci-
liği Endonezya’dan Jitet Kustana, ikincili-
ği ABD’den Marco Ramos, üçüncülüğü ise 
Türkiye’den Serpil Kar kazanmıştı.

Yarışmada ayrıca Endonezya’dan Didie Sri 
Widiyanto Mirasımız Derneği Özel Ödülü-
nü, İran’dan Hassan Omidi II. Abdülhamid 
Han Özel Ödülünü, Lübnan’dan Anas El 
Lakkıs Naci El Ali Özel Ödülünü, Türkiye’den 
Fethi Gürcan Mermertaş Selahaddin Eyyu-
bi Özel Ödülünü ve yine Türkiye’den Gülcan 
Külcü Necmeddin Erbakan Özel Ödülünü 
almaya hak kazandılar.

1-15 Mart 2018 tarihleri arasında açık ka-
lan sergide eserlerin orijinalleri kullanıldı. 
Eserlerin çeşitli yerlerde sergilenmesine 
devam edilecek.
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Hayatını ilme adamış 
Muhaddis Mustafa Nizar Demirci 
Hocaefendi ile keyifli bir söyleşi yaptık. 
İlgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

KUDÜS 
EFENDİMİZ'İN (S.A.V.) 

SÜREKLİ 
ZİHNİNDEYDİ.
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Mustafa Nizar Demirci Kimdir?
1946 Ankara Kahramankazan 
doğumlu olan Mustafa Nizar 
Demirci, çocukluk yıllarında ai-
lesi ile birlikte Suriye’ye gitmiş. 
Halep’te ilk ve ortaöğrenimini 
tamamlayan Demirci, Şam’da 
İlahiyat ve Arapça Edebiyat Fa-
kültelerini bitirdikten sonra Mı-
sır’a giderek burada da El Ezher 
Üniversitesi’nde master yapmış. 
1980 yılında Suudi Arabistan’a 
giden hocaefendi 30 yıl Medi-
ne’de kalmış ve buradaki okul-
larda eğitim vermiş. Medine’de 
bulunduğu son 3 yıl içerisinde 
Medine-i Münevvere Araştırma 
Merkezi’nde Osmanlı vesikaları-
nı Arapça’ya tercüme etmiş. İs-
tanbul’dan Medine’ye gönderi-
len resmi yazılar ve bu yazılara 
verilen cevaplardan oluşan yak-
laşık 100 bin civarındaki vesika-
nın önemli bir bölümünü Arap-
ça’ya çeviren hocaefendi son 10 
yıldan beri İstanbul’da ikamet 
ediyor ve gönüllü eğitim çalış-
maları yapıyor.

Hocam, son yıllarda yürütü-
len çalışmalar sayesinde ar-
tık hemen hemen herkes Ku-
düs’ün Müslümanlar için 
neden önemli olduğunu bili-
yor. Bizim cevabını merak et-
tiğimiz soru şu;  Efendimiz’in 
(s.a.v.) Kudüs’e bakışı nasıldı 
ve buraya yönelik faaliyetleri 
var mıydı?
Efendimiz (s.a.v.)’in peygam-
berlik günlerinin başlangıcın-
dan itibaren yönünü Kudüs’e 
ve Mescid-i Aksa’ya döndüğü-
nü görüyoruz.  Hatta, Efendimiz 
(s.a.v.) miraçtan önce namaz kıl-
dığı vakitlerde yönü Mescid-i Ak-
sâ’ya doğruydu. Kâbe civarın-
da namaz kılarken de Kâbe’nin 

Rukn-i Yemani (Yemen Köşe-
si) tarafında duruyor, burada 
yönünü kuzeye çevirerek hem 
Kâbe’ye hem de Mescid-i Ak-
sâ’ya dönmüş oluyordu.  Efendi-
miz (s.a.v) Medine’ye hicret ettik-
ten sonra, bir rivayete göre 16, 
bir rivayete göre 17 ay Mescid-i 
Aksâ’ya yönelmeye devam edi-
yor. Böylece, Efendimiz (s.a.v.) 
takriben 14 yıl Mescid-i Aksâ’ya 
yönelip namaz kılmış oluyor Bu 
çok önemli bir durumdur.

Şunu da ilave edelim: İsra ve Mi-
raç hadiseleri. Ki bunlar; hissi 
mucizelerin en önemlilerinden 
sayılırlar.. Efendimiz (s.a.v.) ilk 
eşi Hz. Hatice annemiz ve onu 
müşriklere karşı kollayan en bü-
yük destekçisi amcası Ebu Ta-
lib’in vefat ettiği hüzün yılından 
sonra bu hadise gerçekleşiyor 
ki, Allah (c.c) kendisine bir nevi 
teselli vermiş oluyor.
 
İsra ve Miraç, Mekke’den başlı-
yor, Efendimiz (s.a.v) önce Ku-
düs’e gidiyor. Mescid-i Aksâ’da 
peygamberlere namaz kıldırı-
yor. Oradan da semaya yükseli-
yor. 5 vakit Namaz müjdesini de 
orada alıyor. Efendimiz (s.a.v.) 
yeryüzüne inerken de aynı yolu 
izliyor. Önce Mescid-i Aksâ’ya 
iniyor, oradan da Mekke’ye ge-
liyor. İsra suresi 1. Ayette de bu 
iki mescit birbiri ardına geçiyor. 
Mekke ile Kudüs, Mescid-i Ha-
ram ile Mescid-i Aksâ, işte böy-
le çok sıkı bir irtibat halindeler.

Efendimiz (s.a.v.) hicri dokuzun-
cu yılda Tebük tarafına doğru 
gidiyor. Tebük Medine’nin 700 
km. kadar kuzeyinde. Tebük’te 
çok önemli anlaşmalar yapıyor. 
Sanki tüm bunlar, Kudüs’e gi-
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den yolu açmak üzere, oranın 
fethi için yapılmış gibi. Sahabe-
den birisi diyor ki "Ya Resulal-
lah, sen vefat edeceksin. Senin 
vefatının ardından biz nereye 
gidelim?" Efendimiz (s.a.v.) di-
yor ki: "Beyt’ül Makdis’e git." Sa-
habe "Ben orada ne yapayım?" 
diye sorunca Efendimiz (s.a.v.): 
"Olur ki, orada senden bir zür-
riyet meydana gelir. Orada se-
nin neslin namaz kılmış olur." 
diyor. Hatta Efendimiz (s.a.v.) 
oraları bağış yapıyor. Hâlbu-
ki bunu yaptığında oralar he-
nüz fethedilmemişti. Sahabe-
den Ebû Sa'lebe el-Huşeni (r.a.), 
Efendimiz (s.a.v.)’e diyor ki: "Ya 
Resulûllah, o bölgede falanca 
yeri bana bağışla, ne olursun."  
Efendimiz (s.a.v.), sahabeye ba-
kıp: "Duyuyor musunuz ne de-
diğini?" diyor. Yani "oralar bizim 
hükmümüz altında değil, nasıl 
oraları ister!" manasında. Sa-
habeler, Efendimiz (s.a.v.)’in ne 
demek istediğini anlıyor.  Bu-
nun üzerine, Ebû Sa'lebe el-Hu-
şeni (r.a.) diyor ki: "Ya Resulal-
lah, Allah’a yemin ederim ki sen 
orayı alacaksın." 

Bir gün Temîm ed-Dâri (r.a) is-
minde bir sahabe geliyor: "Ya 
Resulallah, bana Rahbûn (şim-
diki el-Halil şehrinin olduğu yer-
ler) tarafından bağış verir mi-
sin?" diyor. Efendimiz (s.a.v.) bir 
yazı yazıyor ve o sahabeye Ora-
yı bağış olarak veriyor.

Şimdiki meşhur Temimî aile-
si, İşgalci İsrail tarafından tu-
tuklanan Ahed Temimî’nin de 
mensup olduğu aile değil mi 
hocam?
Evet. Oralar kendilerine va-

kıf olarak verilmiş. Efendimiz 
(s.a.v.) o toprakları sahabelere 
zürriye vakfı olarak vermiş ve 
hâlâ devam ediyor. Bu da Efen-
dimiz’in  (s.a.v.) buraya ne kadar 
önem verdiğini ve buraları fet-
hetmeyi ne kadar çok istediğini 
gösteriyor. 

Efendimiz (s.a.v) Medine’ye 
hicret ettikten sonra, bir 
rivayete göre 16, bir rivayete 
göre 17 ay Mescid-i Aksâ’ya 
yönelmeye devam ediyor. 
Böylece, Efendimiz (s.a.v.) 
takriben 14 yıl Mescid-i 
Aksâ’ya yönelip namaz kılmış 
oluyor Bu çok önemli bir 
durumdur.
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Öyle zannediyorum ki okuyu-
cularımızın da aklında şöyle bir 
soru işareti olmuştur: "Efendi-
miz (s.a.v.) nasıl olmuş da, daha 
önceden kendisine ait olmayan 
toprakları, hangi amaçla saha-
be efendilerimize vakfetmiştir? 
Sonraki dönemlerde buna iti-
razlar oluyor mu?"
Biliyorsunuz Efendimiz (s.a.v.)’in 
sözleri gerçektir. Peygamber bir 
şeye söz verdiğinde o net ger-
çektir. Efendimiz, o sahabeye 
bu yeri bağışladığı vakit anlıyo-
ruz ki oralar fethedilecek. 
Hicri 6. Yüzyılın ortasında El-Ha-
lil şehrinin valisi, Temimi aile-
sine vakfedilen o beldenin bir 
bölgesini kendi zimmetine ge-
çirmek istiyor. 

Temimi ailesi buna karşı çıka-
rak mahkemeye başvuruyorlar. 
Dava açılınca, kadı valiyi hak-
lı bularak buraları alabileceği-
ni söylüyor ve diyor ki: "Pey-
gamber Efendimiz (s.a.v.), kendi 
malı olmayan bir şeyi vakfet-
miş, bu geçerli değildir." Döne-
min büyük âlimi İmam Gazâ-
li’ye bu mesele soruluyor. " 
Falanca kadı, bu vakıf mese-
lesini reddediyor. Toprakların 
sahipleri ise karşı çıkıyor zira 
o topraklar Efendimiz(s.a.v.)’in 
vakfettiği topraklar" diye. İmam 
Gazâli bunu duyunca "Bu  kadı 
kafirdir." Diyor. Çünkü Efendi-
miz’in (s.a.v.) hükmünü reddet-
mek, insanı küfre götürür.

İmam Gazâli öyle deyince, Kadı 
da, Vali de davadan vazgeçiyor-
lar. Hatalarını kabul ediyorlar 
ve burası yine eski durumunda 
yani vakıf olarak devam ediyor. 

Efendimiz (s.a.v.)’den sonra 
sahabe bu topraklara sahip 
çıkıyor mu? 
Tabi. Orada çok fazla sayıda 
medfun sahabe var. Çünkü on-
lar Efendimiz(s.a.v.)’in hadisle-
rini ve orada namaz kılmanın, 
bulunmanın faziletini iyi biliyor-
lar. Efendimiz(s.a.v.)’in cariye-
si olan Meymune bint Sa’d’den 
(r.a.) rivayet edilen hadisi her-
kes duyuyor ve bunun üzerine 
herkes oraya yerleşiyor. Çünkü 
Meymune bint Sa’d, Efendimiz 
(s.a.v.)’e soruyor: "Ya Resulûl-
lah, Beyt’ül Makdis’in hükmünü 
bize bildirir misin?"  Efendimiz 
(s.a.v.), "Orası haşr ve neşr ye-
ridir. Oraya gidin ve orada na-
maz kılın. Çünkü orada kılınan 
namaz, sair mescitlerde kılınan 
namazdan 1000 derece daha 
üstündür." buyuruyor. Hz. Mey-
mune binti Sa’d, "Peki gidemez-
sem, ne yapmalıyım?" diye so-
runca Efendimiz(s.a.v.): "Eğer 
gidemiyorsan oraya zeytinya-
ğı gönder, oranın kandillerini 
ışıtsın.. Bunu yapan oraya git-
miş ve orada namaz kılmış gibi 
sevabını alır." buyuruyor.  Bu 
önem, hala geçerli. Demek ki bi-
zim şimdi, şu halde Mescid-i Ak-
sa’ya, Kudüs’e göndermiş oldu-
ğumuz yardımlar, bu hadisin 
manası altına giriyor. Oraya yar-
dım gönderen bizler sanki ora-
da namaz kılmış gibi oluyoruz. 
Tabi o zaman tek ihtiyaç zeytin-
yağı idi. Fakat şimdi ihtiyaçlar 
çok daha fazla. Biz oraya elimiz-
den geldiği kadarıyla ne yardı-
mı yaparsak, Efendimiz(s.a.v.)’in 
vaadiyle, orada namaz kılmış 
gibi sevap alırız. Sahabeler de 
bu istikamette buraya önem 

vermiş ve ellerinden geleni yap-
mıştır. 

Orada sahabenin bir çoğu me-
dfundur. El-Halil şehrinde, Ku-
düs’te…

Geçmişte Kudüs’ün önemli 
bir ilim merkezi olduğundan 
bahsediliyor. 
Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif, 
ilim yatağı olarak biliniyordu. 
Ulemanın birçoğu orada yetişi-
yor, adları Makdisî olarak geçi-
yor. Mesela İbn Kudâme’ler var. 
Çok meşhur ulemalardan bir ta-
nesi. Bu alimin kendisi, dedeleri 
ve torunları hep Kudüs’te yetiş-
miş ve orada ilim yaymışlardır.  
Osmanlı Devri’nde Kudüs’te 
medreselerin yapılmasına çok 
önem verilmiş. Yani, sultanla-
rın birçoğu oralarda medrese-
ler yaptırmışlardır: Medrese-i 
Mahmudiyye, Medrese-i Mu-
hammediyye, Medrese-i Ha-
midiyye gibi… O medreselere 
de devamlılıklarını sağlayabil-
mek için vakıflar ayrılmış. Şim-
di ise maalesef onların hepsi iş-
galciler tarafından kapatılmış, el 
konmuş halde. 

Peki siz şu anda Kudüs’ün 
öneminin yeterince kavran-
mış olduğunu düşünüyor mu-
sunuz? İslam dünyası içeri-
sinde Türkiye olsun, diğer 
ülkeler olsun Kudüs’ün öne-
mini yeteri kadar anlamışlar 
mıdır?
Maalesef Kudüs-ü Şerif, 1948 
yıllarından sonra dünyaya ka-
patıldı. Bunun sonucu olarak İs-
lam dünyası ile Kudüs’ün irtiba-
tı azaltılmış oldu.
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Bu mübarek belde sanki 
Efendimiz’in (s.a.v.), sürekli 
hayalindeymiş, zihnindeymiş 
diye anlıyoruz. Zira 
rivayetler bunu gösteriyor.  
Hicretten sonra, bu durum 
devam ediyor. Efendimiz  
(s.a.v.)’in yaptığı savaşların 
yönüne baktığımızda hep 
Mescid-i Aksâ’ya doğru 
ilerlediğini görüyoruz.  
Sanki oraya giden yolu 
açıyor… 
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Siz 1948 dediniz ama aslında 
işgal 1917’de İngilizler’in ge-
lişiyle başlıyor. Bu iki dönem 
arasında ki fark ne?
Fark şu, o zaman Filistinliler, İn-
gilizlere direniyorlardı. 1948’de 
Yahudiler devleti ilan ettikten 
sonra, insanlar umutsuzluğa 
kapıldılar. Ve 1967’ye kadar bu 
durum devam etti. Siyonistler, 
İnsanları dinlerinden uzaklaş-
tırmak ve Kudüs’ün önemini de 
unutturmak için her şeyi yaptı-
lar. Yahudiler.  1967’de tüm Ku-
düs’ü işgal ettiler. Dünya Müs-
lümanlarına, Kudüs’ün önemini 
ve içinde olduğu durumu anla-
tacak çok az faaliyet vardı. Son-
ra ki dönemlerde de bu konuda 
yapılan çalışmalar sınırlı sayıda 
ve cılız kaldı. Hamdolsun son  10 
yıl içinde, Allah’ın izniyle, bilhas-
sa Türkiye’de halkımıza Kudüs’ün 
önemini anlatmak üzere birçok 
program tertip ediliyor. Yani di-
yebilirim ki şimdiki durum, eskisi-
ne göre biraz iyi sayılabilir. Şimdi 
hemen hemen herkes Kudüs’te 
ne olduğunu anlıyor ya da anla-
maya çalışıyor.

Peki, yeterli düzeyde mi?
Maalesef değil. Bilhassa giden 
yardımlar çok az. Oranın ihtiya-
cı, giden yardımlardan çok daha 
fazla. Böyle ufak tefek yardım-
larla kurtuluş hesap etmek zor 
olur. Kudüs, böyle kurtarılamaz. 

Bundan daha fazlası lazım. Güç-
leri daha fazla olmalı. Yahudi-
ler boş durmuyorlar. Gece gün-
düz, Kudüs’ü Yahudileştirmek 
için çalışıyorlar. Hatta Kudüslü 
Müslümanları yoldan çıkartmak 
için çalışmalar yapıyorlar. Beda-
va uyuşturucu dağıtımı, onları 
dinden uzaklaştırmak gibi farklı 
yolları da deniyorlar. Bizim bun-
ları önlemek için çok fazla çaba 

sarfetmemiz gerekiyor. Biz, Ku-
düslülere büyük bir destek ver-
meliyiz ki Siyonizm’e karşı dire-
nebilsinler. Yahudiler bundan 
çok korkuyorlar. Buradan giden 
program ve projeleri engellemek 
üzere büyük çaba gösteriyorlar. 

En fazla da bizim Türkiye halkın-
dan çok korkuyorlar. Çünkü biz 
onlara Osmanlı’yı hatırlatıyoruz. 
Osmanlı ruhunun canlanmasın-
dan endişe ediyorlar. 

Hocam, Müslümanlar olarak 
hep Kudüs bizim olmalıdır di-
yoruz. Kudüs neden bizim ol-
malıdır?
Kudüs, İslâmi yönden bizim 
şehrimizdir.  Bu durum ayetler-
le ve hadislerle sabittir. Bu bi-

zim aklımızdan hiç çıkmamalı. 
Bu önemi kavrayarak çalışmalı-
yız ki Kudüs’ü elden çıkarmaya-
lım. Yoksa Kudüs’e ihanet etmiş 
oluruz. 

Yahudilerin de "Biz yüzyıllar-
dan beri buradaydık" gibi bir 
iddiaları var. 
Onlar o hususta çok yalan söy-
lüyorlar. Binlerce yıl falan diyor-
lar ama öyle bir şey yok. Onla-
rın, o bölgedeki tarihleri çok 
kısa ve geçti o tarih. Tamam, o 
zaman onların elindeydi ama 
İslamiyetin eline geçti. İslam, Al-
lah’ın dini olduğu için, o toprak-
lar bizim oluyor, biz oradan çık-
mayacağız. 

Onlarda olduğu kısa dönem, 
dinlerini henüz tahrif etme-
dikleri o kısa döneme denk 
geliyor değil mi? Tahrif ve if-
sada başlamalarından son-
ra, Allah onları oradan çıkar-
rıyor.
Ayet-i kerime, onların oradan 
çıkartılacağını söylüyor. Onların 
ifsad yapıp oradan çıkartılacağı-
nı söylüyor. Yani onlar orayı hak 
etmediler. İsra Suresinin son 
ayetlerinde de "Son dönemle-
riniz geldiğinde sizi yavaş yavaş 
oraya toplayacağız." diye de ge-
çiyor. Demek ki şimdi oraya top-
lanıyorlar ve biz de o günleri ya-
şıyoruz. Şimdi Allah onları oraya 
topluyor ki savaş olduğunda sa-
vaş neticesinde Allah onları ora-
dan çıkartacak.  

Bunu da fetih öncesi bir müj-
de olarak almış olalım inşaal-
lah. Bizlere vakit ayırdığınız 
için size çok teşekkür ederiz, 
Allah razı olsun.
Âmin, cümlemizden Allah razı 
olsun.

Oranın ihtiyacı, giden 
yardımlardan çok 
daha fazla. Böyle 

ufak tefek yardımlarla 
kurtuluş hesap etmek 
zor olur. Kudüs, böyle 

kurtarılamaz. 

Bundan daha fazlası 
lazım. Güçleri daha 

fazla olmalı. Yahudiler 
boş durmuyorlar. 

Gece gündüz, Kudüs’ü 
Yahudileştirmek için 

çalışıyorlar. Hatta 
Kudüslü Müslümanları 
yoldan çıkartmak için 
çalışmalar yapıyorlar. 
Bedava uyuşturucu 

dağıtımı, onları dinden 
uzaklaştırmak gibi farklı 

yolları da deniyorlar.
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NİMETİN KIYMETİNİ 
BİLEBİLMEK!..

Abdullah AKÇAY      

Cenabı Allah Kudüs’ü Şerif ve Mübarek Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmemizi bir kez daha 
nasip etti. Her bir ziyaretimiz de biraz daha aşkımız ve heyecanımız artıyor, biraz 
daha ben neler yapabilirim veya ben neler yapmalıyım? diye sorumluluk bilincimiz 
tavan yapıyor, ELHAMDÜLİLLAH.
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Nasıl yapmasın ki; Kudüs’ü Şerif 
ve Mübarek Mescid-i Aksa bize 

‘’Kendisine ayetlerimizden bir 
kısmını gösterelim diye kulunu (Mu-
hammed’i sav) bir gece Mescid’i 
Haram’dan etrafını bereketlendir-

diğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren 
Allah’ın şanı yücedir. O gerçekten 
işitendir, görendir.’’ 
(İsra/1) diyen Cenabı Allah’ın (c.c), 

‘’Oraya gidin ve orada namaz kı-
lın. Gidemezseniz kandillerinde 
yakılmak üzere zeytinyağı gönde-
rin" diyen Peygamber Efendimizin 
(s.a.v), Kudüs’ün anahtarlarını 
kendisine takdim edileceği bildiril-
dikten sonra Kudüs’ü Şerife doğru 
kölesi ile birlikte yola çıkan, gelir-
ken deveye kölesiyle dönüşümlü 
olarak binen, Kudüs surları önü-
ne gelindiğinde deveye binme 
sırası kölede olan ama kölenin;
-"Efendim halk sizi bekliyor be-
nim binmem uygun olmaz" 
demesine rağmen ;

"Hayır sıra sende sen bineceksin" 
diyen kendisi de devenin yuları-
nı çekerek şehre giren, kendisine 
Sofranyus tarafından Kudüs’ün 
anahtarları teslim edilen ve ya-
yınladığı ‘’Emanname’’ ile halk 
arasında adaleti hakim kılan 
‘’Kudüs Fatihi Hz. Ömer’in (r.a)  
EMANETİ.

Mescid-i Aksa esir iken kendisine 
gülmeyi haram sayan, Kudüs'ün 
özgürlüğünün İslam birliğinden 
geçtiğini bildiği için öncellikle İs-
lam Birliği’ni kuran, ‘’Şarkın En 
Sevgili Sultanı’’ Selahattin Eyyu-
bi’nin RÜYASI,
Kutlu sefere bir manevi işa-
retle çıkan, Sina çölünde atıyla 
giderken birden attan inerek yü-
rümeye başlayan, kendisine
  -Efendim çölün ortasında neden 
attan indiniz de yayan yürüyor-
sunuz? Diye soran Hasan Can’a 
-‘’Peygamber Aleyhisselam önde 
yayan yürürken ben nasıl ata bi-
nerim’’ diyen, Mısır’ın fethinden 

sonra hutbede hatibin kendisine 
‘’Hakimül Haremeyn (Mekke ve 
Medine’nin hâkimi) diye hitap et-
mesi üzerine  
–‘’Haşa Haşa biz Hâkimül 
Haremeyn değil, Hâdimül Hara-
meyniz’’ diyen; Kudüs’ü aldıktan 
sonra Mübarek Mescid-i Aksa’ya 
12.000 kandille giren Yavuz Sul-
tan Selim’in MİRASI, 
Devletin siyasi olarak zor gün-
ler yaşadığı ve en borçlu olduğu 
dönemde kendisine gelen; Os-
manlının borçları karşılığında 
Filistin’de bir yer isteyen Yahudi 
Theodor Herzl’e

-‘’Bu yerler bana ait değil mille-
time aittir. Bu yerlerin her karış 
toprağı için şehit verilmiştir. 93 
Harbi'nde Orduyu Hümayu-
nun Filistin Alayı'nın askerleri 
bir tanesi dönmemek üzere şe-
hit olmuşlardır. Ben canlı vücut 
üzerinde paylaştırma yapamam. 
Filistin'e ancak cesetlerimiz üze-
rinden girilebilir. Böyle bir teklif 
yapan bir adam, bir adım da-
ha atmasın ve memleketi terk 
etsin." Diyen Cennet Mekan 2. 
Abdülhamit Han’ın DAVASI

Ve her şuurlu Müslümanın vaz-
geçilmez SEVDASIDIR.

Kudüs’ü Şerif ziyaretlerimizden 
iki anekdot aktarmak istiyorum.
Bunlardan birincisi; Mirasımız 
Derneği olarak bir grup STK 
temsilcisi ile Kudüs’ü Şerifi ziya-
ret etmiştik. Döndükten sonra 
ziyarete katılan temsilci arkadaş-
larımızla dernek merkezinde bir 
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istişare ve değerlendirme top-
lantısı düzenledik. Toplantıda 
söz alan bir hanım STK temsilcisi 
kardeşimiz şunları söyledi.

-‘’Kadim Kudüs’te alış veriş yap-
mamız için izin verildi. Biz de 
birkaç bayan arkadaş ile çarşıyı 
geziyorduk. 

O arada evlerden birinden bizi 
gören Kudüslü bir hanımefen-
di çay ikram etmek için bizi evine 
davet etti. Biz de davetine icabet 
ettik. 

Bize çay ikram etti.  İçerisine gir-
diğimiz ev bizim bildiğimiz ev 
gibi değildi. Merdiven altı tek 
göz bir oda doğru dürüst mut-
fağı hatta lavabosu bile yoktu. 
Ama Kudüs’lü Hanım çok mutlu 
görünüyordu. Kendisine onu bu 
kadar mutlu edenin ne olduğu-
nu sorduğumuzda bize;

‘’Nasıl mutlu olmayayım. 
Elhamdülillah Mübarek Mescid-i 
Aksa’nın yakınında oturuyor ve 
Mescid-i Aksa’nın muhafızlığını 
yapıyorum’’ dedi.

Ve ablamız şöyle devam etti
‘’Bir an kendimle o Kudüslü ha-
nımı kıyas ettim. Benim evimde 
yok yok. Her türlü imkânım var. 
Ama o da aynı cenneti istiyor. 
Ben de aynı cenneti istiyorum. 
Bundan dolayı kendimden utan-
dım.’’ Dedi ve arkasından şöyle 
devam etti.
-‘’Bu gün ülkemizde ki vatandaş-
larımızın en fakiri bile tuvaleti, 

banyosu, mutfağı bir veya iki 
odası olan bir evde oturuyor. 
Filistinli o hanımın eviyle kıyasla-
nınca buradaki şartlar ona göre 
çok lüks. Ama burada bu kadar 
nimet içerisinde bizler mutsuz ve 
kanaatkâr değil iken; orada Filis-
tinli, Kudüslü kardeşlerim o zor 
şartlar altında gayet mutlular. 
Sebebi ise biz dünyayı ön pla-
na alırken onlar Allah’ın rızasını 
ön plana almışlar. İmanlarının ve 
sorumluluklarının gereği olarak 
canları pahasına Mübarek Mes-
cid-i Aksa’yı koruyorlar.’’ Demiş, 
hem kendisi ağlamış, hem de bi-
zi ağlatmıştı. Rabbim imanının 
lezzetini alanlardan eylesin.

İkincisi ise son ziyaretimizde Ku-
düs rehberimizin anlattığı bir 
olay idi.

Rehber arkadaş şunları söyledi;
-‘’ Eşimle beraber bir Umre 
ziyareti yapmıştım. Umrede ya-
nımda aslen Filistinli olan fakat 
1967 savaşlarından sonra Ku-
veyt’e göç etmek zorunda olan 
bir aile vardı. Onlarla tanışıp ko-
nuşmak nasip oldu. Filistinli Bey 
bana Kudüs’e gidip gitmediğimi 
sordu. Ben de Kudüs’e gittim de-
yince bana;

-‘’Bu gözlerinle Mübarek Mescid-i 
Aksa’yı gördün mü? Diye sordu.
Bende evet gördüm deyince Fi-
listinli Bey hanımına dönerek 
-‘’Bak bu Bey Mescid-i Aksa’yı 
gözleriyle görmüş!’’ Dedi.
Filistinli Bey hıçkıra hıçkıra ağlı-
yordu. Başımı kendisine doğru 

çekip gözlerimden öperken göz-
yaşı sel olmuştu.
Çünkü Mescid-i Aksâ’yı en son 
babaları görmüş kendileri hiç 
görmemişti.
Kudüs ve Mescid-i Aksa onlar 
için bir gurbet, bir özlem, bir sev-
da olmuştu.’’

Kıymetli kardeşlerim; Elhamdü-
lillah. Allah Celle Celâluhû bizlere 
Kudüs’ü Şerif ve Mübarek Mes-
cid-i Aksâ’ya gidebilme ve yine 
O mübarek beldelerde yaşayan 
Müslüman kardeşlerimize (Yahu-
dilerin Kudüs’ü Yahudileştirmek 
için yaptıkları her şeye rağmen 
Kudüs’ün İslami kimliğinden ta-
viz vermeyerek canları pahasına 
Mescid-i Aksâ’yı korumaları için) 
yardım edebilme imkânı verdi. 

Dünyanın bir imtihan yeri oldu-
ğu bilincini unutmayarak içinde 
bulunduğumuz nimetin ne ka-
dar büyük bir nimet olduğu 
şuuruyla hem Kudüs ve Mescid-i 
Aksa’yı ziyaret ederek dosta gü-
ven düşmana korku vermeliyiz. 
Hem de ‘’kandillerine yağ’’ olma 
kabilinden elimizdeki nimetleri 
onlarla bölüşerek ebedi ahireti-
miz için yatırım yapmalıyız.

Rabbim o uğurda çalışanlara 
Şahit, kendi yolunda da Şehit 
olanlardan eylesin. AMİN.

Selam ve Dua ile.
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SORU - CEVAP

KUDÜS NEDEN BİZİMDİR?

Kudüs neden bizim olmalıdır? Sorusuna birkaç madde 
ile cevap verebiliriz. Kur’an-ı Kerim’de "etrafı mübarek 
kılınmış topraklar" ibaresi hem Kudüs hem de 
Mescid-i Aksâ’nın Müslümanlar için önemini ve 
kutsiyetini anlatmaktadır. Osmanlı Devleti 400 sene 
boyunca buraya sahip olmuş ve burayı adaletle 
yönetmiştir. Osmanlı mirasçısı Türkler ve Müslümanlar 
olarak tekrar buraya sahip olmak zorundayız.

İşgalci İsrail’in de itiraf ettiği gibi Siyonistler 
binlerce askerle bu topraklara tam anlamıyla 
hükmedemiyorken, Osmanlı dedelerimiz Kudüs’te 
asayişi neredeyse bir manga askerle sağlayabilmiştir. 
Burada işgalci İsrail’in temin edemediği asayişi ve 
adaletli yönetim anlayışını sadece Osmanlı mirasçısı 
olan Türkiye temin edebilir.

Ekrem Şama Gazeteci-Yazar

Ayetler, peygamberler, hadisler, alimler ve 
mazlumların varlığı söz konusu olur Kudüs deyince…
Yani mesele iman meselesi olur…

Kudüs bizimdir ifadesi bir coğrafya 
parçasını elde etmek, ona sahip olmak 
için atılan kuru bir slogan, söylenen 
boş bir hamaset ifadesi değildir…

Allah’ımızın inananlara vaat ettiği, 
peygamberlerden miras kılan, 
hadislerle övülen, alimlerin süruru, 
mazlumların yurdu bir yerden, Kudüs’ten 
bahsediyoruz; elbette Kudüs İslamındır 
ve tartışma bile kabul etmez…

Muhammet Demirci
Mirasımız Derneği Genel Başkanı
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Kudüs bizim olmalı, ilk bakışta iddialı bir söz olsa 
da tarihe baktığınızda sadece Müslümanların 
yönetiminde olduğunda huzur ve istikrar içerisinde 
olan bir şehirden bahsettiğimizi görürsünüz.
Hazreti Ömer’in fetih sonrası şehre girerken 
bineğine kölesiyle nöbetleşe binmesi, namaz 
vaktinde ‘mü’minler burayı mescid ittihaz edebilir’ 
düşüncesiyle kilisede namaz kılmak yerine açık arazide 
kılması, Müslümanların hassasiyetini gösteren ilk 
örneklerdendir. Selahaddin Eyyûbi’nin, şehri daha 
önce 45 bin Müslümanı katleden Hıristiyanlardan 
alırken kimsenin canına dokunmaması yanında o 
tarihten başlayarak Kudüs’ün büyün inançların barış 
içerisinde yaşadığı bir yer olması, anlayanlar açısından 
ibretamiz bir durumdur.

Kudüs’ün Müslümanlara ait olması ile alakalı en güzel 
söz de belki yakın dönem İsrail başbakanlarından 
birinin şu sözüdür: "Osmanlı’nın asırlarca iki manga 
askerle huzuru sağladığı bu toprakları dünyanın en 
güçlü ordularından birisi ile yönetemiyoruz."

Ekrem Kızıltaş Gazeteci -Yazar

"Öncelikle bilinmelidir ki bütün Peygamberler İslam 
Peygamberi, bütün Dinler İslam Dini'dir.

Kudüs ise bütün fetihlerinde İslam adına 
fethedilmiştir.

Bugün de asıl olan tek bir hak din vardır. 
O da İslam'dır. 
Bunun dışında olan dinler batıldır. 

Bu yüzden de Kudüs İslam'ındır. 

Diğer tahrif edilmiş batıl dinler Kudüs'ü aslında 
kendi dinleri adına değil,  bilerek veya bilmeyerek 
Beynelmilel Siyonizm’e hizmet amacı ile kutsal hale 
getirmişlerdir.
Müslümanlara düşen görev bütün bu gerçekleri 
dünyaya anlatabilmektir.

Şuurlu bir Müslüman bunun dışında hiç bir 
söylentiye kulak asmamalıdır. "

Hasan Öz  Eski RP Ordu Milletvekili
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SORU - CEVAP

Kudüs-ü Şerif Peygamber Efendimizin (S.A.V.) 
mübarek kademinin izini taşıyan miracın basamağı 
ve ilk kıblemiz olduğu için mukaddes beldemizdir. Hz. 
Ömer'in fethinden sonra yüzyıllarca insanların barış ve 
hoşgörü içinde yaşadığı bir huzur beldesi oldu. Haçlı 
işgaliyle karanlık günlere geri dönen mukaddes şehir, 
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin gayretiyle yeniden 
Müslümanlara kavuştu.

İlk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han, 31 Aralık 
1516'da tam 12 bin kandille aydınlatılan Mescidi 
Aksa'da kıldığı Yatsı namazıyla, Devletin bundan böyle 
bu mübarek beldenin hamisi olduğunu bütün dünyaya 
ilan etti. Oğlu Kanuni Sultan Süleyman ise, Kudüs'ü 
yeniden imar ve ihya ederek, yaptırdığı surlardaki el Halil 
kapısının üstüne koyduğu mermer kitabeye şu yazıyı 
yazdırdı: "Lâ ilâhe illallah İbrahim Halilullah"
Bu cümle Peygamberlerin atası olan Hz. İbrahim'in 
Allah'ın dostu olduğunu ifade ederken, Hristiyan ve 

Yahudilere de ancak Hak din olan İslamiyetin idaresinde 
huzur ve barışı bulabileceklerini ifade ediyordu.
Ali İmran Suresi, 67. Ayet mealini hatırlayalım:
"İbrahim ne Yahudi idi, ne Hıristiyan, lakin hanif bir 
Müslümandı ve müşriklerden olmamıştı."

Nurettin Taşkesen  
Araştırmacı - Yazar

Kudüs tarihten beri uğruna savaşların yapıldığı, kanların 
döküldüğü, bedellerin verildiği bir şehir olmuştur. 
Bağrında barındırdığı Mescid-i Aksâ, Kubbet- us 
Sahrâ ve Süleyman Mâbedi özellikle bu şehre artı bir 
değer kazandırmıştır. Kur'an'da 'çevresini bereketli 
kıldığımız...' olarak nitelendirilen Kudüs, her dinden 
emanetleri barındırmasının yanında stratejik olarakta 
kıymetli bir kenttir. Fakat tarih boyunca kutsiyyetini en 

iyi şekilde koruyan, her dinin mensuplarına adil ve eşit 
haklar sağlayan din, İslam dini olmuş, Müslümanlar 
olmuştur. Her şeyden önce zaten tüm peygamberler, 
'İslam' çizgisi üzerine insanlara gönderildiğinden o 
topraklar İslam'ın topraklarıdır, Müslümanların sahip 
çıkması gerekmektedir. Hristiyanların, özelliklede 
Yahudilerin mirasımıza nasıl bir halel getirdiğine 

şahit olmaktayız. Ve o şehre sahip olmak istemelerinin 
asıl gaye ve hedeflerinin manevi değil, maddi ve 
siyasi dayanaklarının olduğunu da görmekteyiz. 
Peygamberlerin dokunduğu, emanet bıraktığı İslâmi 
olan her mirası yakıp yıktıklarını da görmekteyiz. 
Bu sebeplerden ötürü Kudüs'ü biz sahiplenmeli ve 
korumalıyız.

Erdal Elibüyük 
Hüdapar Genel Bşk Yrd. İstanbul İl Bşk.
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Kudüs, hem Yahudiler hem Hristiyanlar hem de 
Müslümanlar tarafından mukaddes kabul edilen 
bir şehirdir. Buna rağmen işgal ve zulümden de 
kurtulamamıştır. 40 kuşatma geçirmiş, 26 kez el 
değiştirmiş, 32 kere harabeye çevrilmiş bir beldedir.   
Hz Ömer'in teslim almasıyla İslâm idaresine girmiş, 
o zaman huzur ve adalet görmüş, huzur dolu günler 
yeniden haçlı ordularının eline geçince bozulmuş, kan, 
zulüm ve gözyaşı eski zulüm devresini aratmamıştır. 

Salahaddin Eyyubi’nin fethiyle yeniden huzur ve adalete 
kavuşmuş, bu da yeniden dalgalar halinde birbirini 
takip eden haçlı seferleriyle yok olmuştur. Osmanlıların 
eline geçince yine huzur ve adalete buluşmuştur. 
Bu da Hristiyan dünyanın desteğiyle Yahudi eline 
geçinceye kadar. Onların işgalinde de yaşananlar 
gözler önünde. Yukarıda söylenen cümleler sadece 
bizim dile getirdiğimiz cümleler değil. Bu cümleleri 
Kudüs’te yaşayan ve bir kilisede görevli papazdan "Ne 
zaman Kudüs'e Müslümanlar hâkim oldu, biz o zaman 
huzur duyduk, o zaman insan gibi yaşadık, ne zaman 
Hristiyan ve Yahudilerin eline geçti kan ve gözyaşına 
boğulduk. Kendi dindaşlarımız bile bize zulmetti, Şimdi 
de Yahudilerin imdadına terk etti " sözlerini kendi 
ağzından kulaklarımla duydum. Kudüs'e huzur ve adalet 
gelecekse, gönüllerdeki kıymeti hayata da aksedecekse 
bu yeniden bütünüyle İslam'a kavuşmasıyla, din 
bütünüyle Allah'ın dini olunca gerçekleşecektir.

Dr. Şerafettin Kalay

Kudüs tarihte tevhit mücadelesinin önemli bir 
merkezi olmuştur. Bundan dolayı tevhit mücadelesini 
sürdürenlerin Kudüs’e sahip çıkmaları gerekir. Siyonist 
yönetimin bugün buradaki varlığı tamamen işgaldir. 
Gerçekte Kudüs’ün doğusundaki varlığı da batısındaki 
varlığı da işgaldir. Çünkü bu bölgelerin üzerindeki 
hâkimiyeti arasında sadece zaman farkı vardır, mahiyet 
farkı yoktur. Mahiyet itibariyle her ikisi de işgaldir. 

Bu sebeple Kudüs bir bütün olarak Filistin beldesi ve 
İslâm toprağıdır. Fakat küresel emperyalizmin Kudüs 
üzerindeki Siyonist işgali meşrulaştırmak amacıyla 
çeşitli oyunlara ve taktiklere başvurduğu da bir realite 
olarak karşımızda durmaktadır. Küresel emperyalizmin 
politikaları açısından Kudüs’te Siyonist işgalin 
iddialarının haksız ve geçersiz, bizim söylediklerimizin 
ise doğru ve haklı olması bir şey ifade etmiyor. Bu 
durum karşısında Kudüs’e sahip çıkmak için güçleri 
birleştirmeye ve haklılığımızı aynı zamanda güçle teyit 
etmeye ihtiyacımız var. Bunun için Kudüs konusunda 

bilinçlendirme çabalarının yaygınlaştırılması ve bu 
davaya tevhid bilinciyle sahip çıkılması gerekiyor. 
Haklılığımızı anlatmamız da meseleye hukuk ve adalet 
çerçevesinde bakanların yaklaşımlarını etkileyecek ve 
bu da Kudüs davasına sahip çıkma mücadelemize güç 
katmamıza vesile olacaktır. 

Ahmet Varol  
Gazeteci Yazar
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HABER - ANALİZ

AKSÂ MUHAFIZI’NI 
YALNIZ MI 
BIRAKACAĞIZ?
İşgalci İsrail, 1948 Filistin İslami Hareketi Lideri Şeyh Raid 
Salah’ı aylardır hücrede tutmaya devam ediyor. 

İşgalci İsrail ile hukuk kelimesini yan yana getirmek za-
ten mümkün değil. Yıllardır Filistin genelinde yaptığı 
insan hakları ihlalleri ile dünya rekorunu ellerinde bu-
lunduran Siyonistlere göre hukuk sadece Yahudi olanlar 
için geçerli bir terim. Söz konusu Müslümanlar olunca 
her türlü hukuksuzluğu dünyanın gözünün içine baka 
baka yapmaktan bir an bile çekinmiyorlar.

Peki, korsan devlet, Şeyh Raid Salah’la neden bu kadar 
uğraşıyor? Ne için her fırsatta onun elini kolunu bağla-
maya ve dünya ile irtibatını kesmeye çabalıyorlar?
Çünkü, Şeyh Raid Salah, Siyonistlerin Mescid-i Aksâ üze-
rine planladıkları tüm oyunları deşifre eden, dünyaya 
duyuran ve bu oyunlara karşı durmak üzere ümmeti bi-
linçlendirmeye çalışan vizyon sahibi güçlü bir lider. İşgal 
devleti Kudüs ve Mescid-i Aksâ konusunda ne zaman 
menfi bir uygulamaya girişse karşısında Şeyh Raid Sa-
lah’ı ve arkadaşlarını bulmuştur. 
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Onu Türkiye’de "Aksâ Muhafızı" olarak tanıdık ve sevdik. 
Şeyh Raid Salah’a engel olamayan Siyonistler çareyi 
hapis ve hücre cezalarında buldular. Böylelikle hem 
onun dünya ile ilişkisini hem de Kudüs ve civarında 
yaptığı faaliyetleri sekteye uğratmayı başardılar. 

HAPİS CEZALARI HÜCREDE
Şöyle biraz geriye dönüp bakacak olursak Şeyh Ra-
id Salah, 2007 yılında verdiği bir cuma hutbesinde 
"şiddete teşvik" ettiği gerekçesiyle İsrail mahkemesi 
tarafından 18 Nisan 2016'da 9 ay hapis cezasına çarp-
tırılmıştı. Şeyh, bu ceza süresince tek kişilik bir hücrede 
tutulmuştu. 

17 Ocak 2017 tarihinde serbest kalmasına karşın hak-
kında yeni iddianameler hazırlanmaya başlanmıştı 
bile. O’nun dışarıda kaldığı her an Siyonizm için boşa 
geçmiş bir gün demekti. Bunu göze alamazlardı! Ve 
tekrar yargılama, tekrar hapis cezası…

Şeyh Raid Salah, işgalci İsrail polisinin 15 Ağustos 
2017'de Umm’ul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla 
tekrar gözaltına alındı. İşgalci İsrail polisi, Salah'ın "kış-
kırtıcılık yaptığı ve yasadışı bir derneğin faaliyetlerini 
desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı. 15 
Şubat 2018 tarihinde ise Şeyh’in gözaltı süresinin 6 ay 
daha uzatıldığı açıklandı. Üstelik bu süreyi de yine tek 
kişilik hücrede geçirecek.

Hayal edebiliyor musunuz? Yaklaşık 4 metrekarelik bir 
alanda bir yatak, ağzı açık bir tuvalet ve lavabo var.  Ki-
tap yok. Defter yok. Konuşacak kimse yok. Neredeyse 
hareketsizlikten tutulmuş bir vücut ile temiz olan tek 
yer yatağın üzerinde namaz kılmaya çalışıyorsunuz. 
Üstelik günün her saatinde içeriye sert bir ışık verili-
yor. Zaman kavramınız alt üst olmuş…

ÜMMETİN UMARSIZLIĞI
Son olarak 6 Mart 2018 tarihinde Şeyh’in avukatların-
dan Halid Zabarka, Şeyh Raid Salah'ın tahliye edilip 
yargılama işlemleri tamamlanana kadar ev hapsinde 
tutulması talebinin Hayfa Sulh Mahkemesi tarafından 
geri çevrildiğini açıkladı.

Kim ne derse desin Siyonistler Şeyh’i bırak-
mak istemeyecek ve her türlü bahanenin 
arkasına sığınıp hukuk dışı ve gayri insani tu-
tumlarını sürdürmeye devam edeceklerdir. 
Şimdi asıl sorulması gereken soruyu sora-

lım. İlk kıblemizi korumak için hayatını vakfeden ve 
ümmetin onurunu koruyan bu değerli mücadele insa-
nına kim sahip çıkacak? 
Neden uluslararası arenanın Müslüman aktörleri bu 
konuda bir girişimde bulunmuyor bulunamıyor?
Bırakın Filistin’i, Türkiye’yi, tüm ümmetin Şeyh Raid Sa-
lah için bir araya gelmesi gerekmez mi? 

Onu zindanlarda tek kişilik hücrelerde çürümeye mi 
terk edeceğiz!

Eğer öyle ise kazanan her hâlükârda Şeyh Raid Salah 
olacak. O zaten ilk günden beri  "Mescid-i Aksâ için 
hapis yatmak bizim için şereftir" diyerek onurlu duru-
şunu ortaya koymuştu.

Zindanda çürüyen o değil, biz olaca-
ğız. O, orada ölürse şehit olacak ve 
dolayısı ile çürümeyecek. Biz ise iç-
ten içe her gün çürüyeceğiz. 

Yaşarken sahip çıkmazsak / çıka-
mazsak öldükten sonra ağlamaya 
hakkımız var mı?



56 www.mirasimiz.org.tr

MAKALE

İsrail'in kurulmasından önce Filistin'de gerçekleşen en acımasız ve 
en kanlı terör eylemidir. 600 Filistinli Müslümanın yaşadığı Kudüs 
yakınlarındaki Deyr Yasin köyüne 9 Nisan gecesi gelen 120 civarında 
Irgun ve Lehi militanı, korkunç bir katliam yaparak çoluk çocuk de-
meden tam 254 kişiyi hunharca şehit ettiler. Sadece bu katliam bile 
İsrail'in terör ile kurulduğunu ispat etmeye kâfidir.

Nurettin Taşkesen

(9 Nisan 1948)

70 Yıl Önce Siyonistlerin Kudüs'te 
Yaptığı Korkunç Terör Eylemi

DEYR YASİN 
KATLİAMI

9 Nisan 1948'de Deyr Yasin'de 254 Filistinli hunharca şehit edildi.
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9 Aralık 1917'de Kudüs'ün İngiliz-
ler tarafından işgal edilmesinin 
ardından Osmanlı Ordusu tari-
hinin en zor ve sıkıntılı günlerini 
yaşamaya başlamıştı. Maalesef 
1918; Filistin, Ürdün, Irak ve Su-
riye'yi kaybettiğimiz, binlerce 
şehit, gazi ve esir verdiğimiz bir 
yıl olmuştu. Allah'a şükürler ol-
sun ki, tam bir asır sonra bugün 
Afrin'de kahraman ordumuz 
teröristleri bozguna uğratır-
ken, ABD'den, onun akıl hocası 
İngiltere'den ve tüm Haçlı zihni-
yetinden bu yüz yıllık yenilginin 
intikamını aldı.

İngiltere işgalden sonra kurdu-
ğu Manda Yönetimi ile Filistin'i 
Müslümanlardan alıp, Siyonist-
lere vermek için 1948'e kadar 
bu topraklarda zulmüne devam 
etti. Yahudiler de kurdukları si-
lahlı örgüt ve çetelerle korku ve 
dehşet saçarak, suikast ve kat-
liamlarla masum Filistin halkını 
evinden, köyünden, toprağın-
dan uzaklaştırmak için sistemli 
bir çalışma içindeydi.

İlk kurulan silahlı örgüt, İngiliz iş-
galinden önce faaliyet gösteren 
Haşumer adlı bir çeteydi. İşgal-
den sonraki Manda Yönetimi 
sırasında ise Haganah adlı si-
lahlı terör örgütü kuruldu. 1920 
yılında kurulan bu örgüt 1948 
yılına kadar aktif olarak faaliyet-
lerine devam etmiş, İsrail Silahlı 
Kuvvetlerinin de temelini oluş-
turmuştur.

Aşırı Yahudi militanlar 1931 yı-
lında, Haganah örgütünü pasif 
görerek daha aktif bir örgüt 
olan Irgun'u kurdular. Örgütün 

en önemli liderlerinden biri İs-
rail'in altıncı başbakanı olan 
Menahem Begin'dir. 1940 yılın-
da ise liderler arasındaki fikir 
ayrılığı yüzünden Lehi adlı yeni 
bir silahlı örgüt kuruldu. Kuru-
cusu Avraham Stern olduğu için, 
bazı kaynaklar bu örgütün adı-
nı Stern olarak kaydetmektedir. 
Bu örgütler, yönetim ve faali-
yetlerinde ayrı olmakla birlikte, 
bazı terör eylemlerinde kolayca 
ortak hareket edebiliyorlardı.
Irgun ve Lehi örgütlerinin 
birlikte düzenlediği kanlı eylem-
lerden biri Kudüs'te King David 
Oteli'nin bombalanmasıdır. 22 
Temmuz 1946 günü Manda Yö-
netiminin karargahlarından biri 
olan King David Oteli'nin bodru-
muna konan 350 kg bombanın 
patlaması sonucunda 13'ü İngi-
liz olmak üzere toplam 91 kişi 
öldü.

1948 yılı başından itibaren 
Arap-Yahudi savaşı artık baş-
lamıştı. Irgun yeraltı örgütü 
olmaktan çıkmış, yaklaşık 4 bin 
militanıyla terör estirmeye baş-
lamıştı. Lehi de ona destek 
veriyordu. Haganah önceleri sa-
vunmacı bir politika izlediyse de 
Araplarla yapılan çatışmalarda 
Yahudi yerleşimciler ölünce, sa-
vaşın içine dâhil oldu. Hatta "Bu 
savaşta kişileri ayırt edemeyiz. 
Masumlar bile affedilmeyecek" 
diyorlardı.

İsrail'in kurulmasından önce 
Filistin'de gerçekleşen en acı-
masız ve en kanlı terör eylemi 
Deyr Yasin Katliamıdır. 600 Filis-
tinli Müslümanın yaşadığı Deyr 
Yasin köyüne 9 Nisan gecesi ge-

len 120 civarında Irgun ve Lehi 
militanı, korkunç bir katliam ya-
parak çoluk çocuk demeden 
tam 254 kişiyi hunharca şehit 
ettiler. Sadece bu katliam bile 
İsrail'in terör ile kurulduğunu is-
bat etmeye kâfidir.

Deyr Yasin Kudüs'e beş ki-
lometre mesafede şirin bir 
köydü. Köylüler yakınlarında 
bulunan taş ocağında çalıştıkla-
rı için ekonomik durumları da 
iyiydi. Bazıları kamyon alarak 
kendi işini kurmuş, kazançları 
daha da artmıştı. Yakınlarında 
bulunan Givat Şal köyündeki Ya-
hudilerle iyi geçiniyorlardı. Hatta 
yapılacak saldırılardan birbir-
lerini haberdar etmek üzere 
aralarında yazılı bir barış anlaş-
ması yapmışlardı.

Irgun ve Lehi (Stern) militan-
ları katliamdan önce, Kudüs 
Haganah komutanı David Şal-
tiel'e haber vererek onun da 
onayını aldılar. Şaltiel önce Dey-
r Yasin köylülerinin çevredeki 
Yahudilerle barış anlaşması im-
zaladığını söyleyerek, Ayn Karim 
köyüne saldırmalarını söyledi. 
Teröristler bu teklifi kabul etme-
yince Şaltiel onlara engel olmadı.
Irgun örgütünden 80, Lehi'den 
40 militan bir araya gelerek 
saldırı planı üzerinde toplantı 
yaptılar. İki grubun birleşmesi-
ni vurgulamak üzere bir parola 
seçtiler: "Ahdut Lohemet" (Sa-
vaşçıların Dayanışması).

Planlı bir şekilde otomatik tü-
fekler, el bombaları ve TNT 
patlayıcılarıyla köyü kuşa-
tan terörist militanlar, saat 
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DEYR YASİN 
KATLİAMI



04.30'da saldırıya geçtiler. Köy 
korucularının saldırıya karşı 
koymalarına rağmen terörist-
ler otomatik silahlarla insanları 
taradıktan sonra evlere bomba 
atarak, masum çocuk ve kadın-
ları öldürmekten çekinmediler. 

Saldırıda tecavüz ve hırsızlık 
olayları da yaşanmıştı. Yahudi 
propagandası ise sadece 117 
kişinin öldürüldüğünü iddia et-
mişti. Hâlbuki Kızılhaç görevlileri 
gözlemlerinde sokaklardaki ce-
setlerin haricinde sadece bir 
kuyuya atılmış 150 ceset bul-
duklarını söylemişlerdi.
Uluslararası Filistin Kızıl Haç Ko-
mitesinin Başkanı Jacques de 
Reynier ve yardımcısı Dr. Alfred 
Engel 11 Nisan'da Deyr Yasin'i 
ziyaret etti. Köye geldiklerinde 
"temizlik ekibi" ile karşılaştıkla-
rını söyleyen Reynier olayı şöyle 
anlatmıştı:
"Çete (Irgun) kasklı üniformalar 
giyiyordu. Hepsi gençti, diş-
lerine kadar silahlanmış bazı 
gençler vardı. Revolverler, ma-
kineli tüfekler, el bombaları v.s. 
Bazı cesetler buldum, soğuktu. 
Burada "temizleme" makineli 
tüfeklerle, daha sonra el bom-
baları ile yapılmış. Bıçaklarla işi 

bitmişti, herkes görebiliyordu... 
Ayrılmak üzereyken iç çekiş gibi 
bir şey duydum. Her yere bak-
tım, bütün cesetleri devirdim ve 
sonunda sıcak küçük bir ayak 
buldum. On yaşındaki küçük bir 
kızdı, el bombası ile yaralanmış-

tı, ancak hayattaydı..."
Görgü şahitlerinin raporlarına 
göre, kadınlar ve çocuklar öldü-
rülmekle kalmamış, annesinin 
karnındaki yavrular bile bıçak-
larla çıkarılıp parçalanmıştı. Başı 
kesilmiş cesetler, mücevherleri-
ni çalmak için koparılmış bilekler, 
parmaklar ve kulaklar ortalığa 
saçılmıştı. Başı tüfek dipçiğiyle 
parçalanmış 104 yaşındaki bir 
kadın da teröristlerin kurbanı 
olmuştu.
Bu olaydan sonra boşaltılan 
Deyr Yasin bir sene içinde Ro-
manya, Polonya ve Slovakya'dan 
gelen Yahudi göçmenlerle dol-
duruldu. Filistinli köylülerin 
topraklarını bırakıp göç etmele-
ri bu katliamdan sonra hızlandı. 
Zaten Yahudi terör örgütlerinin 
yapmak istedikleri de buydu.
Adını burada türbesi bulu-
nan Şeyh Yasin'den aldığı 
söylenen Deyr Yasin Köyü'nün 
tarihçesi çok eskilere dayanıyor-

du. Osmanlı döneminde Kudüs 
Sancağı'na bağlı bir nahiye olan 
köyde, Birinci Dünya Savaşında 
önemli muharebeler olmuştu. 
Kudüs savunması için stratejik 
bir bölge olan Deyr Yasin te-
pelerinde Osmanlı Ordusunun 

çok önemli mevzileri bulunu-
yordu. Kudüs'ün düşmesinden 
bir gün önce 8 Aralık 1917'de 
burada çok şiddetli muharebe-
ler olmuş, aç, susuz, yorgun ve 
cephanesiz Osmanlı askerleri, 
İngiliz kuvvetleri karşısında ge-
ri çekilmek zorunda kalmışlardı.
1920'den sonraki İngiliz man-
da Yönetimi sırasında bulunan 
ve "Yasin Taşı" adı verilen sert 
sarı kireç taşı sayesinde Deyr 
Yasin köyündeki insanlar mad-
di yönden kalkındılar. Taş Ocağı 
sayesinde kamyon alarak ken-
diişlerinin sahibi oldular. Köye 
iki okul ve ikinci bir cami yapıldı. 
Komşu Arap köyü Lifta ile birlik-
te otobüs şirketi kuruldu.
Arap Yahudi çatışmalarının 
arttığı dönemde Deyr Yasin köy-
lüleri yakınlarındaki Givat Şal 
köyündeki Yahudilerle yazılı 
bir barış anlaşması imzaladılar. 
Hatta bunu Haganah karargahı 
da onayladı. Barış anlaşması Ir-

MAKALE
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Deyr Yasin köyünde katliamdan sonra İsrail tarafından Kfar Şal Akıl Sağlığı Merkezi kuruldu.
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gun ve Lehi örgütleri tarafından 
bilinmesine rağmen bu korkunç 
katliam planlı bir şekilde yapıl-
dı. Çünkü Deyr Yasin, Kudüs'e 
çok yakın ve yol üstünde önem-
li bir yerleşim yeriydi. Bu köyün 
ele geçirilmesi Kudüs yolunun 
açılması bakımından çok önem-
liydi. Ayrıca güvenli sayılan bu 
bölgede yapılacak bir katliam, 
Filistinlilere korku salacak ve 
bir an önce evlerini, toprakları-
nı terk etmelerine yol açacaktı.
Nitekim öyle de oldu. Deyr Ya-
sin ile birlikte Taberiye, Hayfa 
ve Yafa saldırıları sonunda 
Filistinliler artık kendilerini ko-
ruyamayacaklarına inandılar. 
İsrail'in kuruluşunun ertesinde, 
15 Mayıs 1948 "Nekbe" günü 
ve sonrasında 750 bin Müslü-
man evlerinden, yurtlarından 

sürülmüş ve mülteci durumuna 
düşmüştür.

Irgun lideri olan Menahem Be-
gin komutanlarına gönderdiği 
bir notta şunları yazdı: "Asker-
lere söyleyin: Bu saldırı ile İsrail 
tarihini yazdınız. Zafere kadar 
devam edin. Deyr Yasin'de ol-
duğu gibi her yerde düşmana 
saldıracak ve vuracağız. Tanrım, 
bizi fetih için seçtin." Begin 1952 
yılında yayınlanan anılarında ise  
"Deyr Yasin olmasaydı ortada 
bir İsrail olmazdı. Bu saldırıdan 
sonra Siyonist güçler tereyağı 
üzerinde sıcak bir bıçağın kayışı 
gibi ileriye gidebildiler" diye yaz-
mıştır. Lehi'nin liderlerinden biri 
olan İsrael Eldad ise anılarında, 
"Deyr Yasin katliamı olmasaydı 
İsrail Devleti asla kurulamazdı" 

demiştir. Katliamdan yaklaşık bir 
ay sonra 14 Mayıs 1948'de David 
Ben Gurion, arkasındaki duvarda 
bulunan Theodor Herzl'in fotoğ-
rafı önünde İsrail'in kuruluşunu 
ilan etti. Herzl ise, 1897 yılında 
Basel'de yapılan ilk Siyonist Kong-
rede şu sözleri söylemişti: "Ben 
bugün burada Yahudi Devletini 
kurdum. Beş yıl veya elli yıl sonra 
bunu herkes görecektir."

2010 yılında Haaretz Gazetesi 
İsrail Yüksek Mahkemesine baş-
vurarak, Deyr Yasin Katliamı ile 
ilgili belge, rapor ve fotoğrafların 
gizliliğinin kaldırılmasını istedi. 
Yüksek Mahkeme, İsrail'in Fi-
listinlilerle ve diğer ülkelerle 
ilişkilerine zarar vereceği gerek-
çesiyle bu talebi reddetti.

Not: Konu ile ilgili daha 
geniş bilgi için Nurettin 
Taşkesen'in "Kudüs 1917" 
ve "İstihbarat Teşkilatları" 
adlı kitaplarına 
bakabilirsiniz.

Katliamın
Sorumlusu
Menahem 
Begin               

David Şaltiel
Kudüs 
Haganah 
Komutanı

15 Mayıs 1948 Nekbe günü başlayan 
büyük sürgünle 750 bin Filistinli 
evinden yurdundan uzaklaşıp mülteci 
durumuna düştü.
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Yıllarca Sultanahmet Camii İmam Hatibi olarak görev yapmış olan 
Emrullah Hatipoğlu Hocaefendi ile yakın zamanda Mirasımız Derneği 
ile gerçekleştirdiği Kudüs Ziyareti sonrası keyifli bir söyleşi yaptık. 
Hocamızın isteğiyle Emrullah Hatipoğlu kimdir v.s sormadan direk 
konuya girdik. 

Röportaj     İbrahim Ethem AYAZ - Orhan BUYRUK
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Mescid-i Aksâ’ya ilk girdiğinizde neler hisset-
tiniz? 

Mescid-i Haram sonra Mescid-i Nebevi ’ye hac ya 
da umre münasebetiyle ilk gittiğimiz zaman ne-
ler hissettiysek ona yakın bir duygu diyelim. Evet, 
belki Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi ziyaret-
lerinde hissettiklerimizle birebir aynı değil ama 
bu ziyaret ile bir suçluluk duygusuna da kapıl-
dım. Neden daha evvel burayı ziyaret etmedim 
diye!

Kur’an-ı Kerim’de cenabı mevlamızın İsra Sure-
si’nin 1. Ayeti ’nde bir arada zikrederek adeta bir-
birinden ayrılmaz bir bütün halinde bize tanıt-
tığı o temel değer anlayışını fiiliyatımızla ortaya 
koyamamanın üzüntüsü ve suçluluk duygusuna 
kapıldım. Tam sayısını bilmiyorum ama herhal-
de 20 den fazla hac ve umre ziyaretim oldu. Bun-
ların bir kısmı görev icabı bir kısmı da davetler 
v.s ile gerçekleşti. Bu ziyaretlerin birçoğu kendi 
imkânlarımızla olmadı elbette ama sonuç olarak 
her gün beş defa yöneldiğimiz mübarek Kâbe-i 
Muazzama’ ya fiilen ulaşmış olmanın huzurunu 
ve bunu bize Cenab-ı Mevla’mızın lütfetmiş ol-
masının şükrünü orada yaşadık. Pek çok insanın 
gönlünden geçtiği halde ulaşamadığı Kabe-i Mu-
azzama’ya kavuştuk, ulaştırıldık.  Elhamdülillah.
Aynı şekilde Mescid-i Nebevi  de böyledir. İnanç 
noktasından baktığımız zaman Allah ve Resulü 
arasındaki o imanda bütünlük. Allah’a iman edin 
resule iman edin. Allah’a itaat edin resûle itaat 
edin. Allah’ın kitabına tabi olun. Resulüne tabi 
olun. Ezanda bir arada, kametde bir arada, ke-
lime-i tevhid cümlemizde bir arada ‘La ilahe İllal-
lah. Muhammedün Resulullah.’ derken o bütün-
lüğü bilerek ve bu bütünlüğü bozmak için çalışan 
yapıya karşı da bir bilenmişlik içerisinde Mek-
ke’ye ve Medine’ye gittik. 

Ancak bu ikisinden ayrı düşünmememiz gerekti-
ğini bize hem Kur’an-ı Kerim’in işaret ettiği hem 
de Hz Peygamber (s.a.v) in öğrettiği Mescid-i Ak-
sâ’yı ve Kudüs’ü ihmal etmişiz. İşte, bu sebeple 
ben niye bu zamana kadar Resulullah (s.a.v)Efen-
dimizin işaret buyurduğu noktayı dikkate alarak 

Mescid-i Aksâ'yı İslam 
ümmetinin en değerli 
varlıklarından biri 
olmaktan çıkarıp yok etmek 
isteyen bir organize yapı, 
etrafını didik didik edip, 
altını oymuşken, biz niye 
gündemimizin ana maddesi 
haline getirmedik ve onu 
korumak için bir şeyler 
yapmadık! 

BUGÜNE NİYE TEHİR ETTİK…

Emrullah Hatipoğlu
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nasıl Hac ve Umre için Mekke’ye, Medine’ye git-
tiysem, niçin buraya gelmedim! Niye ihmal et-
tim! Mescid-i Aksâ zaten garip bırakılmış sahip-
lenilmesi gereken temel değerlerimizden birisi. 
Zaten onu İslam ümmetinin en değerli varlıkla-
rından biri olmaktan çıkarıp yok etmek isteyen 
bir organize yapı, etrafını didik didik edip, altını 
oymuşken, biz niye gündemimizin ana maddesi 
haline getirmedik ve onu korumak için bir şeyler 
yapmadık! Bugüne niye tehir ettik…
Mirasımız Derneği çağırmasaydı, davet etmesey-
di belki gene bekleyecektik. En başta ne hisset-
tiğimi sordunuz ya, işin özü ‘sopayı alıp kendi 
kendimi dövesim geliyor!’

Az evvel gerek Kur’an-ı Ke-
rim’de ayetler vasıtasıyla 
Cenabı Hakk’ın ve gerekse 
Efendimiz’in hadisleriy-
le buranın önemine işa-
ret ettiğini konuştuk. 
Müslümanlar bu işa-
retleri okumuyor mu? 
Yoksa okuyoruz ama 
anlamakta mı zorlanı-
yoruz?

Bir kere inanç noktasından 
baktığımızda ilk aklımıza gelen 
şey buranın ilk kıblemiz olduğu-
dur. Efendimiz Namaz mükellefiye-
ti geldikten sonra yönünü ilk olarak Kabe’yi 
araya alarak Mescid-i Aksâ’ya çevirmiş. Bu 13 yıl-
lık Mekke dönemi böyle geçtiği gibi Medine’ye 
hicretten sonra da tahmini 1,5 sene kadar da 
yine Mescid-i Aksâ’ya yönelerek namazlarını kıl-
mıştır. Resulullah (s.a.v)’in hayatında en çok yö-
nelip namaz kıldığı kıble Mescid-i Aksâ’dır.

Biz Kur’an-ı Kerim’i okuduğumuz halde, Miraç 
gecelerinde bir araya gelip bu ayetleri defalar-
ca tekrarlayıp izahlarını yaptığımız halde, bura-
nın gerçek manada önemini ve değerini kavra-
yamamışız.

Yeryüzünde inşa edilen ilk mescit bildiğiniz gibi 
Kâbe’dir. İbrahim Aleyhisselam’ın buranın temel-

leri üzerine binayı yapmasından sonra buranın 
işlevine bir göz atarsak Tevhid inancının merke-
zi olduğunu görürüz. Buna rağmen Miraç hadi-
sesi oradan direkt olarak semaya doğru değil de 
Mescid-i Aksâ’dan gerçekleşmiş. Peki, bu bize 
neyi öğretiyor? Buranın önemini bundan daha 
güzel ne anlatabilir?

Kudüs ziyaretleri bir turistik geziymiş gibi te-
lakki ediliyor. Defalarca umreye gittiği halde 
Kudüs dendiğinde durup düşünen Müslüman 
kardeşlerimiz var. Siz bu konuda ne söyle-
mek istersiniz?

Ümmet coğrafyasında dünyanın her-
hangi bir noktasında yaşayan Müslü-

manlar bir tecavüze maruz kaldık-
ları zaman diğer Müslümanlar 

bu tecavüzü def etme nokta-
sında sorumlu mudur değil 
midir? İşe buradan bakma-
mız gerekiyor. Eğer o böl-
gede yaşayan Müslümanlar 
uğradıkları tecavüz ve hak-
sızlıkları kendi imkânlarıyla 

def edebiliyorsa o zaman di-
ğer Müslümanlar bundan so-

rumlu olmazlar.  Ama bunun 
tam tersi bir durumda da diğer 

tüm Müslümanlar bu belayı def et-
mek hususunda sorumlu olurlar. Bu bela 

oradan def edilinceye kadar da diğer tüm Müs-
lümanlar güç ve imkânlarını seferber etmek zo-
rundadırlar.

Bizim umrelerimizi de gözden geçirmemiz gere-
kiyor. Bu zaman zaman ibadet maksatlı olmak-
tan çıkıp turistik bir geziye dönüşebiliyor.  Buna 
‘ameller niyetlere göredir’ ölçüsünde bakmamız 
lazım. Örnek teşkil etmesi açısından söylüyorum. 
Bazı şirketler bayilerine yaptıkları satış miktarına 
göre yurtdışı seyahat imkânı tanıyor ve tercihi de 
hak sahibine bırakıyor. Biri der ki; ‘ben Umreye 
gitmek istiyorum’ diğeri der ki; ‘ben Avrupa’nın 
falanca şehrine gitmek istiyorum.’ İşte burada 
Umre ’ye giden iyi bir tercih yapmış oluyor. Bu 
kötü bir yaklaşım değil elbette ama bu tercihi ya-

İşgal edilmiş bir 
Kudüs’ten ve 

Mescid-i Aksâ’dan 
bahsediyoruz.  

O kardeşlerimiz orada yangın 
altında yanma tehlikesi 

içindeyken, biz farklı tercihler 
yapamayız velev ki amaç 

ibadet bile olsa!
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parken bir batı ülkesine gitmek ile kıyas yapı-
yor. Ortada zaruri bir şey yok tersine ihtiyari bir 
durum var. Kudüs için durum farklı. Çünkü bu-
rada zaruri bir durum var. İşgal edilmiş bir Ku-
düs’ten ve Mescid-i Aksâ’dan bahsediyoruz.  O 
kardeşlerimiz orada yangın altında yanma teh-
likesi içindeyken, biz farklı tercihler yapamayız 
velev ki amaç ibadet bile olsa!
 İbadette bir ehemler birde mühimler vardır. En 
önemlisi farz olan ibadetlerdir. Sonra vacipler 
ve müekked sünnetler var. Devam edersek gay-
rimüekked sünnetler var müstehebat var mü-
bahat var.

Burası ibadet merkezi olarak düşünürsek üç 
mescidimizden biridir ve işgal altındadır. Benim 
tavsiyem ikinciye, üçüncüye hacca veya umre-
ye gitmek isteyen kardeşlerimizin en azından 
Kudüs bağlantılı olarak gitmeleridir. Ya da hac-
cı veya umreyi tamamlayan kardeşlerimiz Ku-
düs’ü de ayrıca programlarına alıp gidebilirler. 
Neticede Efendimiz bize bu üç mescit için iba-
det maksadıyla yola çıkabilirsiniz diyor. Üstelik 
oradaki Müslümanların bizi yanlarında görme-
ye bu kadar ihtiyacı varken ehem olanı tercih 
etmek lazım. Zaten bu kararı verip gittiklerinde 
ve oradaki manzarayı gördüklerinde "Ben niye 
bugüne kadar burayı ihmal ettim," diyecekler.

Zamanında verilmiş bazı fetvalar sebebiyle 
Kudüs’e gitmeyi geciktirmiş veya halen git-
memekte ısrar edenler var. "Eğer gidersek 
İsrail’in kontrolünde gideceğiz  onlara para 
kazandıracağız ve onları tanımış olacağız" 
diyen ve ayrıca Kudüs’e gitmeye gitmeye 
Kudüs’ü özleyip bir an önce özgürlüğüne ka-
vuşması için daha çok ça-
lışıp özgürleştikten sonra 
gidelim diye düşünenler 
var. Sizce böyle düşünen-
lerin haklılık payı var mı?

Bir zamanlar Türkiye’de şart-
ları tahakkuk etmediği için 
Cuma namazının kılınmasının 
sakıncalı olduğu fikri öne atılıyor-
du. Devlet İslam devleti değil. Hanefi 

mezhebine göre bakıldığı vakit bazı eksiklerde 
var. O halde ‘Cuma namazı kılmayalım’ dedi-
ler.’ Eğer böyle yaparsak, Cuma namazına çok 
düşkünüz ya! Cumayı geri kazanmak için gerek-
li mücadeleyi yapmak konusunda bu ateşleyici 
bir güç olur!’ 
Şamil Yayınları’nın sahibi rahmetli Turan Kö-
mürcü bir gün dedi ki; "Biz karar aldık, cuma-
ya gitmiyoruz. Sonra bir durduk ve düşündük; 
Yav, ne yaptık biz? Sokağa çıkmadık. Bulundu-
ğumuz yerde de suçlu gibi duruyoruz. Birisi ya-
nımıza gelse cumaya gitmemişler Cuma ka-
çakları diyecek. Eee ne işe yaradı bu? Sadece 
cumaya gitmemiş olduk. Başka bir aktivite baş-
ka bir aksiyona dönüşmedi. Öylece ezik k a l -
dık. Hâlbuki Müslümanların bu-
luşma noktaları içerisinde en 
temel en rahat olanı cami.
1980 ihtilalinin olduğu gün 
dahi sokağa çıkma yasa-
ğı olduğu halde biz Cuma 
namazına gitmek üzere 
yola koyulduk. Yolda as-
kerler durdurup nereye 
gidiyorsunuz diye sorun-
ca "Cuma 
namazına 
gidiyoruz. 
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Bu ihtilal herhalde bizim ibade-
timizi engellemek için değil kar-
deş kavgasına son vermek için 
yapıldı. " dedik. Onlarda "peki 
tamam"  deyip izin verdiler, 
yolumuza devam ettik. O gün 
cami de minberin etrafı dolacak 
kadar cemaat vardı. Yani darbe 
yapıldığı gün bile biz Cuma na-
mazı için camide buluştuk. Za-
ten Müslümanlar bir Cuma ve-
silesiyle bir araya geliyorlar. O 
imkânı da reddedersek ne za-
man bir araya geleceğiz. 

Dolayısı ile Kudüs’e gitmeme 
mevzusu da bu minvalde ele 
alınmalıdır. Gitmemenin Müslü-

manlara bir faydası yok aksine 
oraya gitmeli ve sahip çıktığımı-
zı göstermeliyiz. Düşünsenize 
orada örülen utanç duvarının 
hemen arkasında yaşayan bazı 
Filistinliler bile istedikleri hal-
de Mescid-i Aksâ’yı göremiyor-
lar. Neden? Çünkü işgalciler izin 
vermiyor. Ama bizim önümüz-
de bir engel yok. Gitmememiz 
için bir sebep de yok.

Sadece gitmek değil gücümüz 
neye yetiyorsa o oranda bura-
da yaşayan kardeşlerimize de 
destek olmak zorundayız. Bu 
da asla es geçmememiz gere-
ken önemli bir husustur.

Düşünsenize orada örülen 
utanç duvarının hemen 
arkasında yaşayan bazı 
Filistinliler bile istedikleri 
halde Mescid-i Aksâ’yı 
göremiyorlar. Neden? 
Çünkü işgalciler izin 
vermiyor. Ama bizim 
önümüzde bir engel yok. 
Gitmememiz için bir 
sebep de yok.
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İSRAİL’İ DOĞURAN HAREKET

SiYONiZM - 2
Kuvvetlinin hak sahibi karşısın-
da kıyamete kadar galip gelece-
ği inancında olan Theodore Herzl, 
bir Yahudi Devleti kurulması için 
gerekli olan diplomatik görüşme-
leri muhabir sıfatıyla yapamaya-
cağını biliyordu. Bu yüzden, zen-
gin Musevileri kendi saffına çe-
kip bunlardan hem siyasi, hem de 
ekonomik olarak âzami derecede 
istifade etmeyi hedefliyordu. Bu 
düşüncelerle hareket ederek, Os-
manlı Devleti’nin hükmü altında 
bulunan Balkanlar’da demiryolları 
şebekeleri kurmuş bulunan Belçi-
ka Yahudisi Baron Maurice de Hir-
sch ile 2 Haziran 1895 de görüştü. 
Bir Yahudi hayırsever (Jewish Phi-
lanthropist) olan Baron Maurice 
de Hirsch, yaklaşık on yıl önce Rus 
Yahudileri’nin topluca Arjantin’e 
göç etmelerini sağlamak için mil-
yonlarca Frank sarf etmişti. Ancak, 
Yahudilerin birçoğu bu göç teklifi-
ne sıcak bakmadıkları için tecrübe 
istenilen sonuca ermemişti.

Herzl, Baron Hirsch’ün Yahudiler 
için yaptığı şeyleri övdükten son-
ra "Şimdiye kadar siz bir hayırsever-
diniz....Daha fazlası için size yol gös-
termek istiyorum. Madem Arjantin’e 
Yahudi göçünü sağlamak başarısız-
lıkla sonuçlandı. Bu iş için neden Fi-
listin’i denemiyorsunuz? Hem büyük 
kitleleri göçe teşvik etmek için Filis-
tin’in adı dahi yeterlidir" der. Ancak, 
o devrin finans devlerinden biri 
olan Baron Hirsch, Herzl’in tüm bu 

söylediklerinden etkilenmez ve Fi-
listin’in Osmanlı’dan satın alınma-
sı için Herzl’in yardım talebini red-
deder.  ( A History of İsrael sh:36)

Siyonizm Filistinlileri Yok Etme-
yi Hedefler
Theodore Herzl, Yahudi kolonisi 
kurulması için Filistin’i önerdiğin-
de, bu topraklarda ikamet eden 
bir Filistin halkından söz etmekten 
ısrarla kaçınmıştır. Herzl’in Filistin 
halkının mevcut olmadığını ima 
eden bu davranışı, Siyonizm hare-
ketinin temel dayanaklarından bi-
ri olmuş ve İsrail Devleti’ni kurma 
uğruna işlenmiş olan cinayetlere 
esas teşkil etmiştir. Chaim Weiz-
mann’ın* "Amerika Amerikalıların, 
İngiltere İngilizlerin olduğu gibi, Fi-
listin de Yahudilerin olmalıdır" di-
ye açıkladığı Siyonizm’in en büyük 
gayesi, Filistin toprakları üzerinde 
yaşayan yüzbinlerce Arabı azınlığa 
düşürmekti. Bu da ancak Filistin-
lileri vatanlarından kovmakla ger-
çekleşebilecekti.

Siyonizm’in Filistin topraklarında 
Yahudi çoğunluğu meydana ge-
tirme politikasını, İsrail’in ilk Baş-
bakanı olan Ben-Gurion 1917 de 
yaptığı bir konuşmada şöyle dile 
getirir.

"Siyonizm’in tanınması şu an gün-
demdedir....Filistin 1800 yıl boyun-
ca Yahudileri bekledi (!) Önümüz-
deki yirmi yıl içinde İsrail’de Yahudi 

çoğunluğu meydana getirmemiz la-
zım. Bu durum, yeni tarihi koşulla-
rın gereğidir " (Original Sins, sh:79)

İsrail eski Başbakanlarından Gol-
da Meir ise 15 Haziran 1969 tari-
hinde Sunday Times gazetesine 
yaptığı açıklamada,

"Filistinliler yoktur. Yani Filistin’de 
kendilerini Filistinli sayan ve bizim 
gelerek onları kapı dışarı atıp ülke-
lerini ellerinden alacağımız bir Fi-
listin halkı yoktur" demiştir. (Siyo-
nizm Dosyası sh:48)

İsrail’in Temellerini Atan Kitap
Avrupa’da yaşanan Yahudi Proble-
mi’ne çözüm arayışları içinde olan 
Theodore Herzl,14 Şubat 1896 da 

Suna DURMAZ     Araştırmacı - Yazar
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Viyana’da Almanca olarak yayınla-
dığı ve kısa zamanda İngilizce ve 
Fransızca’ya tercüme edilen "Der 
Judenstaat/ Yahudi Devleti" ad-
lı kitapçıkta çözüm önerilerini dile 
getirdi. Politik bir doküman özelli-
ğinde olan Der Judenstaat’da be-
lirlediği fikirlerini tanıtmak için va-
kit geçirmeden girişimlerde bu-
lundu. Ve bu çerçevede önce ya-
kın arkadaşlarından başlayarak 
çemberi genişletti.

Yahudi Devleti’nin temeli hük-
münde olan Der Judensaat, kısa 
zamanda büyük yankı yaptı. Vi-
yana Siyonist Talebe Birliği "Ka-
dima" kitapçığı hararetle karşıla-
yarak Herzl’e konu üzerine bir di-
zi konferans vermesi teklifinde 
bulundu. Alman Siyonu Sevenler 
Derneği "Chovevei Zion" de aynı 
teklifi yaptı.

Siyonu Sevenler Derneği’nin bahsi 
geçmişken, konuyu biraz açalım. 
Şöyle ki;     

Museviliğin sadece bir inanç felse-
fesi değil, aynı zamanda da ken-
dine ait hususiyetleri olan bir ırk 
olduğunu savunan Odessalı Ya-
hudi aydını Dr.Yehuda Leib Pins-
ker’e (1821-1891) göre Antisemi-
tizm (Yahudi Karşıtlığı), insanla-
rın kemiklerine kadar işlemiş olan 
bir psikolojik hastalıktı. Sebep ise, 
Musevilerin yaşadıkları ülke halk-
larından farklı dini ve kültürel ya-
pıya sahip bulunmalarıydı. İşte bu 
farklılıklar yüzünden ev sahibi mil-
letler tarafından dışlanıp horlanı-
yorlardı. Bu nefret ve horlama in-
sanların kalplerinde kalmamış, bi-
lakis kanlı bir şekilde dışarı kusul-
muştu!

Rus resmi makamlarının 13 
Mart 1881 tarihinde Çar 2. Alex-
sandr’a** karşı düzenlenen sui-
kastın arkasında Yahudilerin bu-
lunduğunu iddia etmesinin aka-

binde geniş çapta Yahudi Soykı-
rımı (Pogram) yapılmış, binlerce-
si de göçe zorlanmıştı. Bu vahim 
durumu 1882 yılında kaleme al-
dığı ‘Autoemancipation’ (Kendi 
Kendine Kurtuluş) "adlı kitabın-
da tahlil eden Pinsker, kurtuluşu 
Yahudilerin ata (!) yurduna  (Filis-
tin’i kastediyor) geri dönmelerin-
de buluyordu.

Pinsker’in Politik Siyonizm’in ilk to-
humlarını taşıyan bu fikirlerini be-
nimseyen Yahudiler, bulundukları 
ülkelerde ‘Chovevei Zion’(Siyonu 
Sevenler) veya ‘Chibbath Zion’(-
Siyon Sevgisi) adları altında ma-
halli dernekler kurdular. Amaç ya-
vaş yavaş Filistin’e sızarak burada 
koloniler kurmaktı. Böylece ileride 
kurulabilecek olan bir Yahudi Dev-
leti için yapılacak olan diplomatik 
görüşmelerin de temel taşı oluş-
turulacaktı. Cemiyetin Romanya 
kolu 1882 yılında Filistin’e ilk göç 
dalgasını gönderdi. Yahudi göç-
menler Galile civarında ‘Rosh-Pi-
na’ ve Hayfa’nın güneyinde ‘Zich-
ron-Yaacov’ adını verdikleri iki ko-
loni kurdular.

Rusya, Romanya, Polonya, Alman-
ya ve Avusturya ‘Siyonu Seven-
ler Dernekleri’ 1884 yılında Kat-
towitc’de yaptıkları kongrede göç 
faaliyetlerinin hızlandırılmasına 
karar verdiler. Kararın tatbik edil-
mesi sonucu 1882-1904 yılları ara-
sı Cemiyet aracılığıyla 25 bin Rus 
ve Romanya Yahudisi Filistin’e 
göçmüştür. ( Original Sins sh:40)

Ancak, Siyonu Sevenler Cemiye-
ti’nin yürüttüğü bu göç faaliyetleri-
ne karşı olan da vardı. O da Theo-
dore Herzl’den başkası değildi!

Chaim Weizmann’ın "Herzl ‘Chib-
bat Zion Cemiyeti " hakkında bir 
şey bilmiyor. Kitabında Filistin’e 
değinmediği gibi İbraniceyi dahi 
görmemezlikten geldi " (The Politi-

cs of Christian Zionism sh:46) diye 
büyük eleştiride bulunduğu Herzl, 
Chibbath Zion Cemiyeti’nin yürüt-
tüğü Filistin’e sızma (infiltration) 
yoluyla  Yahudi göçüne karşıydı. 
Çünkü topraklarına Yahudi sızıntı-
sını fark eden yerli halk, Osmanlı 
Devleti’ne baskı yapıp akımın dur-
durulmasını isteyebilirdi. Oysa Ya-
hudi devletinin geleceği yerli hal-
kın tasvibine bırakılamazdı. Bu ko-
nuda Max Bodenheimer’e (1865-
1940) yazdığı bir mektupta şunla-
rı söylüyordu:

"Benim programım çok daha iyidir. 
Sızıntıyı durdurup olanca kuvveti-
mizle uluslararası tasvip yoluyla Fi-
listin’i elde etmeye konsantre olup, 
bu konuda diplomatik görüşmeler 
ve geniş çapta propaganda yapma-
mız gerekiyor" ( Judaism, Nationa-
lism and Land of İsrael sh:131)

Herzl bu görüşlerinde kısmen de 
olsa haklıydı. Zira hızla gelişen 
ve sayıları 1882-1883 de 12 iken 
1889-1890 yıllarında 138 derneğe 
ulaşan Siyonu Sevenler Cemiyeti, 
kolonizasyon konusunda hedef-
lenen başarıya ulaşamamıştı. Bu 
başarısızlığa sebep olan birkaç et-
ken vardı:
• Cemiyetin 50.000 ruble olan 
yıllık geliri, Filistin’e bir aile yerleş-
tirmek için gerekli olan 3.000 rub-
leyi karşılamakta zorluk çektiğin-
den göç faaliyetleri istenilen hızda 
geçekleşemiyordu.

• Avrupa toplumunda geçerli 
olan ‘Tarımla uğraşmak soylula-
rın işidir’ kaidesi gereği Yahudiler 
hayatlarının hiçbir döneminde zi-
raatle uğraşmamışlardı ** Dolayı-
sıyla, Filistin’e göçebilen aileler zi-
raat konusundaki acemiliklerinin 
neticesi ellerindeki mali imkânları 
kısa zamanda tüketip, başkalarına 
muhtaç duruma düşüyorlardı.

• İklim şartları, salgın hastalıklar 
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ve Bedevi saldırıları Filistin’de ku-
rulan Kolonilerde ki yaşamı çe-
kilmez hale getiriyor, bu da göçe 
duyulan ilgiyi azaltıyordu. (Filistin 
Sorunu sh:28,30) 
Hristiyan Siyonistler ve Yahudi 
Devleti
Hristiyan Protestanlar, Herzl’in 
başlattığı Politik Siyonizm’in he-
define ulaşması için Yahudilerden 
daha fazla çaba göstermişlerdir. 
Göstermiş oldukları bu çabalarla 
adeta "Protestan Yahudi Misyo-
nerleri" sıfatını hak etmişlerdir.

Siyonizm için canla başla çalışan 
Protestan Yahudi Misyonerle-
ri’nin başında İngiliz Rahip William 
Henry Hechler (1844-1931) gelir. 
Kendisini "Allah’ın kılıcına ve in-
ciline hizmet eden" olarak vasıf-
landıran Hechler, Yahudilerin Fi-
listin’e yerleştirilmesini dini vacip 
olarak gören Puritanism’in (Mute-
asıp Protestant Hareketi) sıkı ta-
kipçilerindi. Sahip olduğu bu aki-
de yüzünden, Theodore Herzl’in 
Yahudileri Filistin’e geri döndür-
mesi için Allah tarafından gönde-
rilen bir Peygamber olduğuna ka-
naat getirmiştir.
Hechler’in bu konuyla ilgili olarak 

" Peygamberlere göre Yahudilerin 
Filistin’e Yerleştirilmesi /  The Rest-
roration  of  The  Jews  to Palesti-
ne  According to The Prophets" ad-
lı bir de kitap yazmıştır.  (A History 
of İsrael sh: 42)

Hechler,1882 de Rusya’ya yapmış 
olduğu bir ziyarette birçok libe-
ral Yahudinin Yahudiliğe dönme-
sini sağlarken, Yahudi din adam-
larının da Politik Siyonizm’e kar-
şı olan olumsuz fikirlerini değiş-
tirmiştir. Bundan başka, Rus Çarı 
2.Alexander’ın bir suikast sonucu 
öldürülmesinin ardından Rusya 
da meydana gelen Yahudi katlia-
mından kurtulanları Filistin’e göç 
ettirmek için Lord Shaftesbury ile 
beraber bir komite oluşturarak 
para toplamıştır.(The Politics of 
Christian Zionism sh:16)

Filistin konusunu Baden Düküne 
yazmış olduğu bir mektupta (26 
Mart 1896) ele alan Hechler, "Filis-
tin kanuni olarak Yahudilere aittir. 
Çünkü kime ait olduğu bizzat Al-
lah tarafından belirlenen yeryü-
zündeki tek ülkedir Filistin. Ve gö-
rünen o ki, Yahudilerin Filistin’e 
son dönüş devresi başlamış bu-

lunmaktadır" demiş ve yine aynı 
mektupta antisemitizm hakkında-
ki görüşlerini ise şöyle dile getir-
miştir: "antisemitizm Yahudilerin 
önce Yahudi, sonra da İngiliz, Al-
man vs... olduğunu göstermiştir. 
Ayrıca, Allah tarafından İbrahim 
ve oğullarına vaat edilen toprak-
lara dönme hasreti meydana ge-
tirmiştir".  (The Politics of Christi-
an Zionism sh:20)

William Hechler’in yukarıda sözü-
nü ettiğimiz çabaları, Theodore  
Herzl’e Filistin’e hicret etme ko-
nusunda dindar İngilizlerin ken-
dilerine yardımcı olacakları kana-
ati vermiş olacak ki, konuyla ilgi-
li olarak günlüğüne şu cümleleri 
düşer:

"Şayet Filistin’e gidersek İngilizlerin 
dindar Hrıstiyanları bize yardım-
cı olacaklar. Çünkü Onlar, Yahudi-
ler vatanlarına dönerlerse Mesih’in 
(Hz.İsa) geleceğine inanıyorlar.....
İngiltere’nin Viyana sefareti Rahi-
bi William Hechler beni ziyaret et-
ti. Projemi büyük bir heyecanla kar-
şıladı. O da hareketimin (Siyonizm) 
"Peygamber Meselesi" olduğuna 
inanıyor. Bana harbiyeli subaylar 

Siyonizm için canla başla çalışan 
Protestan Yahudi Misyonerleri’nin 
başında İngiliz Rahip William Henry 
Hechler (1844-1931) gelir. Kendisini 
"Allah’ın kılıcına ve inciline hizmet 
eden" olarak vasıflandıran Hechler, 
Yahudilerin Filistin’e yerleştirilmesini 
dini vacip olarak gören Puritanism’in 
(Muteasıp Protestant Hareketi) 
sıkı takipçilerindendi.

William Henry Hechler ve Ailesi.
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için hazırlanmış olan büyükçe bir Fi-
listin haritası gösterdi. Dört sayfa-
dan oluşan harita açıldığında tüm 
odayı kapladı. Gururla bana "Senin 
için temeli hazırlamış bulunuyo-
ruz" dedi. Plana göre yeni tapına-
ğımız ülkenin tam ortasında ola-
caktı. Bu arada eski mabedin yeri-
ni de gösterdi." (Diaries sh:71-72)

Yahudiler Arasında Hristiyanlı-
ğı Yayma Cemiyeti / London So-
ciety for the Promotion of Ch-
ristianity Among the Jews" üyesi 
olan Rahip William Hechler, Hris-
tiyanlık adına Siyasi Siyonizm’e 
destek verilmesi gerektiğine inan-
dığından elindeki tüm imkânla-
rı Theodore Herzl’in emrine ver-
meye karar vermişti. Bu bağlam-
da yakın çevrede bulunan aristok-
rat dostlardan faydalanılmalı diye 
düşündü. Mesela Alman İmpara-
torunun amcası olan Baden Dükü 
Frederick ile olan dostluğu bu ko-
nuda yararlı olabilirdi.

Baden Dükü Frederick’in oğlu 
Prens Ludwig’e özel dersler ver-
mesi sebebiyle Dük ile araların-
da yakın dostluk kurulmuştu. Bu 
dostluk sebebiyle biraraya gel-
diklerinde aralarında geçen ko-
nuşmanın ana konusu İncil, Tapı-
nak, Kader, Arkeoloji ve İncil Ta-
rihi oluştururdu. Ve Dük Frederi-
ck bu konuşmalardan çok etkile-
nirdi. (The Politics of Christian Zi-
onism sh:11)

Vakit geçirmeden harekete ge-
çen Hechler, Herzl’i Baden Dü-
kü ile görüştürdü. Herzl’i dinleyen 
Dük, ilginç bulduğu Siyonist fikirle-
ri Kayzer’e ileteceğine dair söz ver-
di. Böylece Siyasi Siyonizm uğrun-
da ilk diplomatik girişim yapılmış 
ve bu da bir Hristiyan Rahip aracı-
lığıyla gerçekleştirilmişti.

Hechler yakın çevresindeki Hris-
tiyanları Siyonizm’e kazandırmak 

için büyük çabalar sarf etmiştir. 
Bundan başka, Siyonistlerin resmi 
yayın organı sayılan "Die Welt" 
de Ark of the Covenant / Anlaşma 
Sandığı **** hakkında seri maka-
leler yazmış; bu makaleler vasıta-
sıyla Yahudilerin dini duygularını 
harekete geçirmeyi istemiştir. Die 
Welt gazetesi Hechler için bir hi-
tabet kürsüsü hükmüne geçmişti. 
Rahip olduğu için insanların duy-
gularına nasıl hitap edeceğini çok 
iyi biliyordu. Hechler sözü geçen 
makalelerinden birinde şöyle di-
yordu:

"Uyanın Ey İbrahim’in oğulları!

Önceki peygamberlerine vermiş 
olduğu söz gereğince, Tanrının 
kendisi sizden atalarınızın yurdu-
na dönmenizi talep ediyor. Ve si-
zin Tanrınız olmak istiyor...

Bir Hristiyan olarak ben de Siyo-
nizm hareketine inanıyorum. İn-
cil’e ve Peygamberlere göre Filis-
tin topraklarında bir Yahudi devle-
tinin  kurulması gerekmektedir...." 
The Politics of Christian Zionism 
sh:31

Rahip Hechler’in Siyasi Siyonizm’in 
kabul görmesi için yapmış oldu-
ğu girişimlere  "The Politics of Ch-
ristian Zionism "adlı kitabında ge-
niş yer veren Paul. C. Merkley "He-
chler olmasaydı, belki de ne Dün-
ya Siyonist Teşkilatı, ne Balfour 
Deklarasyonu, ne İngiliz Mandası, 
ne de Yahudi Devleti olurdu" der. 
(The Politics of Christian Zionism 
sh:8 )

DİPNOT
* Asetonu bulup İngilizlerin hizmetine 
vererek 1.Dünya savaşının seyrinin de-
ğişmesine sebep olan  Rusya asıllı Ya-
hudi Chaim Weizmann,(1974-1952), 14 
Mayıs 1948 de kurulan İsrail’in ilk Cum-
hurbaşkanı’dır.

** Çar Alexandr’a kimlerin suikast dü-

zenlediği kesin olmamakla beraber, Ya-
hudilerin Çar karşıtı siyasi faaliyetlerin 
içinde bulundukları sabittir.1884-1890 
yılları arası Çar karşıtı faaliyet yaptıkla-
rı iddiasıyla tutuklananların %15’ni ve 
1903 yılında Rus devrimci hareketinin 
% 50’sini Yahudiler oluşturuyordu. Bol-
şevik ihtilali sonrasında kurulan komü-
nist idarede Trotsky, Zinovier, Kame-
nev ve Radek gibi Yahudi şahsiyetlerin 
bulunması, Stalin dönemi (1945-1956) 
komünist liderlerin çoğunun Yahudi ol-
ması, Bolşevik ihtilalinde Yahudilerin 
önemli rol oynadıklarına işarettir. (Ori-
ginal Sins sh:30-31)

*** Yahudi şeriatı Filistin toprakları dı-
şında ekip-biçmeyi haram kılmaktadır. 
Bu yüzden Diasporadaki Yahudilerin 
geçimlerini ziraat dışında bankerlik, te-
fecilik, öğretmenlik, doktorluk, mühen-
dislik gibi meslekleri icra ederek sağla-
dıkları görülmektedir. 

**** Hz. Musa’ ya Allah tarafından ve-
rilen on emrin yazılı olduğu taş tabletin 
içinde bulunduğu sandık
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İLK KIBLEMİZİ ÇİZİYORUZ

"İlk Kıblemizi Çiziyoruz" resim yarışması sergileme ödülü 
SEMANUR ÇAĞLAYAN
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"İlk Kıblemizi Çiziyoruz" resim yarışması sergileme ödülü 
SÜMEYYE AYDEMİR
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ŞİİR

Cânım Aksâ, bir tebessüm et melâlim 
kalmasın!...
Kurtuluştan bir haber ver, dertli hâlim 
kalmasın!...

Mermiler senden sapıp geçsin yürekten, 
râzıyım,
Can dayanmaz, sensiz olmak ihtimâlim 
kalmasın!...

İnkisârın vâr iken şâd olmamız mümkin değil,
Göz yaşım silsin-süpürsün tâ vebâlim 
kalmasın!...

Tut yakamdan, gel hamiyyet kıl hesâbım 
burda sor;
Sor ki: Mahşer ‘’zor geçit’’ tendir, hesâbım 
kalmasın!...

Secdegah-ı enbiyâmız çiğnenirken suskunum,
İktidârım târü-mâr olsun mecâlim kalmasın!...

Gafletim bitmez-tükenmez, boş hayalden 
bezginim,
Al elimden yâ ilahi, ham hayâlim kalmasın!...

Beyt-i makdis kıblegâhın ilkidir, emsâli yok;
Kâ’beden bir başka emsâl, imtisâlim 
kalmasın!...

Beyt-i Aksâ zâr ederken, boş lafın pâ 
bendiyim,
Beynim aksın, dil kesilsin kıl-ü kalim 
kalmasın!...

Kulluğundan tard mı ettin? Ağlayan Yâsin 
kulun,
Merhamet kıl bir kalem çek, su-i hâlim 
kalmasın!...

Bi huzûrum zulm elinden, göz yaşım dinmez 
akar,
Ya ilahi, bir Ömer gönder mezâlim kalmasın!...

MESCİD-İ AKSÂ

Yasin HATİBOĞLU
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ÇİZGİLERLE KUDÜS
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SOSYAL MEDYA

H.Tayyib Gündüz @fikremeftun
Birgün Türkler geri gelecek diye Mescid-i Aksa'nın 
anahtarlarını saklıyorum. 
Mescidi Aksa Hizmetkarı

Ufuk @Gecinizz  Bir sabah ''Deprem oldu,mescidi 
aksa yıkıldı'' haberine uyanacağız. Yapının altına 
süleyman tapınağının temellerini attı adamlar yıllar 
önce. 

Esat Firat @FiratEsat  
İsrail Mescid-i Aksa'nın altında ne yapıyor? Her ne 
kadar #İsrail, #MescidiAksa'nın altında yürüttüğü 
kazı çalışmalarını inkâr etse de Filistinliler açısından 
hiçbir zaman bu olgu "gerçekliğini" yitirmedi. #AA @
anadoluajansi 

Enes@alametsiniz 
Sina ile yetinmeyip Filistine de uzanacaklar ve 
buradaki amaclari ise #MescidiAksa yi yok etmek. 
Bakalim basarili olacaklar mi! 

Cahit SUCİ@cahsuci 
Kudüs ve Mescidi Aksa tam 101 yıldır işgal altında. 
Bu zillet bize yeter. Kudüs için Hz. Ömeri, Selahattini 
Eyyubiyi bekliyorsak bu beyhudedir. Beklemeyi bırakıp 
Ömer ve Selahattin olmaya çalışalım. Bu zilletten 
kurtulalım.

TWİT KÜRSÜSÜ

/mirasimiz

SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS

Kudüs Yürekli @KudusYurekli 
Altın saçlı bir kız geçti bu dünyadan... Olmamız 
gereken yerde olan, Ölmemiz gereken yerde ölen..  
#RachelCorrie

YAĞIZBERLİN @yagizberlin
Kalk Müslüman ayağa kalk 1,5 milyar Müslümanın izzeti 
şerefi 8 milyon Yahudi’nin ayakları altında daha ne kadar 
ezileceğiz aşağılanacağız #FreeAhedTamimi

Eslem @eslem_ersoy  
işgal altında olması bu gerçeği değiştirmeyecektir. 
#KonumAtıyorum #Kudüsİslamındır
#MescidiAksa #Filistin

Ahmet Turgut @ahturgut  
İsrail işgal yönetimi, Yahudilere #MescidiAksa'da kurban 
kesme izni verdi. Gerçekleşirse Mescid-i Aksa tarihinde 
ilk olacak. Evvelce Halilu'r-Rahman Mescidinde yaptıkları 
gibi şimdi de Mescid-i Aksa'yı Yahudiler ile Müslümanlar 
arasında mekansal anlamda ikiye bölmek istiyorlar. 

Musa ERDOĞAN@musmmma  
#NeMiİstiyorum Bir an evvel Mescidi Aksa'nın 
minarelerinde Türk bayrağını görmek.

Nesl-i Hareket' @neslihareket13 Ey Kudüs Ey Kudüs 
davası bir diriliş hareketinin en önemli parçasıdır. 
Farkında olmak ve taraf olmak her müslümanın asli 
görevidir. Yarınlar olsun istiyorsan pusulanı Kudüs'e 
çevir. Çevir ki yeni bir dünya umudu doğsun... #kudus 
#mescidiaksa #filistin

Sümeyya Demir @SmeyyaDemir
Birgün Senle Bana Vuslat Düşer Mi Ey Aksa !! Gözümün 
Nuru ! #MescidiAksa #Kudüs
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SOSYAL MEDYA

seyyahcido 
Burası Mescidi Aksa’da 
Kıble Camii’nin giriş kapısı. 
Kapıya baktığınızda duvarın 
kenarları boyunca mermi izleri 
dikkatinizi çeker. Yeşil kapısı 
yenilendiğinden dolayı orda 
birşey yoktur. Bu duvar ve izleri 
insanın içine de izler bırakır.

/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

/mirasimiz

ahmet.tandogdu
Niye korkmasın ki 
bu Filistinli çocuktan, 
siyonistler

mustafakardes9294                   
Mescidiaksa

colukcocukgeziyoruz  
İbadetleriniz makbul, dualarınız 
kabul olsun. Yolunuz ailece 
Kudüs'e düşsün inş. 
Mescid-i Aksa, Kudüs

demirerseyit 
Zeytindağı’ndan Kudüs’e 
bakmanın, temaşa 
etmenin bir tarifi yok. 
Zeytindağı’ndan Kudüs’e 
baktığınızda artık siz 
Kudüs’e ait olursunuz, 
Kudüs size ait olur...



Mervan Mescidi
Rabiatül Adeviyye Kudüs te makamı bulunan kadın evliya

Mescid-i 
Aksa da 
mescit

Uzaklık 
anlatan söz/
Yazma aleti

Kez, kere/
Bir

 sağlık
 terimi

Emir 
subayı

 Borç olarak 
alınan veya 
verilen şey/ 

Belçikada bir 
şehir

Mescid-i 
Aksa da 

kapı/ 
Kötü

Bir geyik 
türü

Mescid-i 
Aksa da bir 

kapı

Peygamberi-
mizin bir 

sıfatı
Yüce 

anlamında

Kısaca 
Türk Malı/
 Kaplıca 

Nesne/
Caner (..) 

Bir futbolcu

 Bir sağlık 
terimi

(Resim) 
Rabiatül (..) 

Kudüs'te 
makamı 

bulunan kadın 
evliya

Narkotik ajanı/
El ve kafa 

gücü ile  üretim 
yapan kimse

Sporcuların 
arasında 
yaşasın 

söylenen bir 
söz

Doğum 
işini 

yaptıran 
kadın 

Tarih 
öncesinden 
günümüze 
kadar eser 
veya kalıntı

Kayak/ 
Sultan(..) 

kuyusu Mescid-
i Aksa'da

kuyu  

 Yardım 
anlatan bir 

söz/
Altın 

simgesi

Bebek 
ağlama 

sesi

 Eş, refika, 
zevce 

Bir kuran 
harfi/

Kökünden 
koparmak

 Kudüs'e 
hakim olmuş 

eski 
devletimiz/

Çalışan

National Futures 
Association 

kısaca/ 
Hayvanlara  

vurulan damga

 Akrep gibi 
hayvanların 

sokması

Tüm,
bütün

Bir kuran 
harfi

Nikel 
simgesi/ 

Korkusuzluk

 Köşe,uç/
Bir şeyin 

gözle 
görünen 

kısmı

Kamer

Mescid-i Aksa 
da 

mahalle/
Mescid-i Aksa 

da 
kapı

Aksırma
(Osmanlıca)/
Mescid-i Aksa 

da 
kapı 

 Taşınmayan 
malların ortak 

adı/
 İzafiyet teorisi 

mucidi

Kudus'ün 
eski 

adlarından 
(..m)

Askeriyede 
üstsubay/
Yapılamaz 
anlamında

Ukrayna 
başkenti/

Uyku. 
Rü'ya

Araştırmacı 
Tıp 

Tekn.Üreticileri 
Dern./

Güreşte bir 
oyun



BİR AYET
Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. 

Parçalanıp bölünmeyin. Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. 
Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, kalplerinizi birleştirmişti. İşte 

O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. 
Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan 

kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki 
doğru yola eresiniz. (Âl-i İmrân / 103)

BİR HADİS
"Her kim bir hayır işlemek ister de onu yapamazsa, 
o kimseye (bu iyi niyetinden dolayı) bir sevap yazılır, 

yaptığı takdirde ise on sevap yazılır.
Her kim de, bir kötülük yapmak ister, ancak onu yapmazsa, 

kendisine günah yazılmaz. 
Şâyet o kötülüğü yaparsa, bir günah yazılır!" 

(Müslim, Îman, 259)
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