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HABER

KURBANIM KUDÜS’E
Mirasımız Derneği, yaklaşan Kur-
ban bayramı öncesi her yıl olduğu 
gibi bu yıl da Kudüslü Müslüman-
ları desteklemek amacıyla Kurban 
kesimi ve çocuklara bayramlık da-
ğıtımı yapmaya hazırlanıyor.

Türkiye ve yurtdışından gelen ba-
ğışlarla Kudüs’te kurban kesimi ve 
dağıtımı yapan Mirasımız Derne-
ği’nin bu çalışması bölgede yaşa-
yan Müslümanlar tarafından tak-
dirle karşılanıyor. Mirasımız Der-
neği Başkanı Muhammet Demirci,  
Kudüs’te kurban kesmenin öne-
mine işaret ederek; “baskı, zulüm 
ve hayat pahalılığına karşı ayak-
ta kalmaya çalışan Kudüslü Müs-
lümanların her kurban bayramın-

da hayır dualarını alıyoruz. Amacı-
mız onları hem ekonomik hem de 
psikolojik olarak rahatlatmak. Eğer 
bunu başarabilirsek Allah’ın izniy-
le hem kardeşlik vazifemizi hem 
de imani bir vazifemizi yerine 
getirmiş oluyoruz” dedi.

Bu sene “Kurbanım Kudüs’e” sloga-
nı ile yola çıkan Mirasımız Derneği 
binlerce aileye kurban eti ulaştır-
mayı amaçlıyor.

KURBANLAR TİTİZLİKLE
KESİLİYOR
Derneğin Kudüs’e gönderdiği gö-
revli bir ekip ve orada beraber ça-
lıştığı kurumlar aracılığıyla Kur-
banlık hayvanlar titizlikle seçiliyor. 

Kurban kesiminde görev alan tüm 
kasaplar işinin ehli ve islâmi hassa-
siyetlere sahip kişilerden seçiliyor. 
Kurbanlar kesilmeden önce bağış-
çıların ismi teker teker okunmak 
suretiyle kasaplara vekâlet
veriliyor.

Kesilen Kurbanların hisseleri 
özenle paketlenerek yakın civar-
lardaki ihtiyaç sahiplerine hemen, 
uzak mesafelere ise soğuk hava 
deposuna sahip araçlarla ulaştı-
rılıyor.

Kesimlere ait videolar bayram son-
rası isteyen bağışçılara ulaştırılıyor 
Bir kurban bedeli bu yıl 1.450 TL 
olarak belirlendi.

1.450

BAYRAMLIK

100



5

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2018

www.mirasimiz.org.tr

Bayram kumanyası
İlk defa 2018 yılında yapılacak olan 
“Bayram Kumanyası” dağıtımı sa-
yesinde kurban göndermeye gü-
cü yetmeyen ancak ben de bir şey-
ler yapmak istiyorum diyen hayırse-
verler ihtiyaç sahibi Kudüslü ailelere 
destek kumanya desteğinde bulu-
nan Mirasımız Derneği, Kurban bay-
ramı münasebetiyle daha fazla aile-
ye destek olmayı hedefliyor. Bir bay-
ram kumanyasının bedeli 150 TL.

Çocuklar İçin Bayramlık Kıyafet 
Her bayramda gelenek halini alan 
çocuklara bayramlık kıyafet dağıtı-
mı derneğin en çok üzerinde dur-
duğu çalışmalardan birisi.

Kudüslü yetimleri ve yoksul ailelerin 
çocuklarını hedef alan bu güzel ça-
lışma sayesinde binlerce çocuk bay-
ramı sevinçle karşılıyor. Sadece Ku-
düs’e değil, Kudüs’e yakın civar yer-
leşim birimlerine de hizmet götüren 
derneğin amacı; çocukları işgal psi-
kolojisinden uzak tutarak bir nebze 
de olsa mutlu olmalarını sağlamak.

Bir çocuğa bayramlık kıyafet bede-
li 100 TL.

Nasıl Bağışta Bulunabilirim.
Mirasımız Derneği mevcut tüm yön-
temlerle bağış kabul ediyor. İster-
seniz derneğin internet adresini 
(www.mirasimiz.org.tr) ziyaret ede-

rek "bağış yap" butonuna tıklaya-
rak online bağış sistemini kullanabi-
lir veya banka hesap numaralarını a-
larak eft veya havale yöntemi ile ba-
ğışta bulunabilirsiniz.

Bunların hiç birini kullanmak iste-
mezseniz, 0212 524 01 01 nolu te-
lefondan derneğe ulaşıp detaylı bil-
gi alabilir ve akabinde derneğin Fa-
tih’te bulunan merkezine gelerek ba-
ğışınızı elden yapabilirsiniz.
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DENEME

Siz hiç burnunun veya kulağının bir 
kısmının olmadığı bir insan gördü-
nüz mü?

Ben böyle birkaç kişi görmüş ve na-
sıl olduğunu da merak etmiştim. Çev-
remdeki büyüklerime bunun nasıl ol-
duğunu sorduğumda bir kısmı çeşit-
li nedenler anlatırken bir kısmı da ‘’fa-
re yemiş’’ diye cevap vermişti. Tabi ben 
de; “Allah Allah! Adam nasıl uyumuş ki, 
fare burnunu yemişte uyanamamış?” 
diye kendi kendime sormuştum. Son-
radan öğrendim ki, fare özellikle can-
lı bir şeyi yiyeceği zaman önce tüküre-
rek veya üfleyerek uyuşturur sonra da 
uyuşan yeri yermiş. Bu uyuşturma ve 
yeme işi çok küçük parçalar halinde 
devam ediyor ama adam sabah uya-
nınca bakıyor ki kulağının veya bur-
nunun yarısı yok!.

Bu hikâyeyi niye mi anlattım?
Bilindiği gibi Filistin toprakları ve Ku-
düs-ü Şerif bir zamanlar Osmanlı im-
paratorluğuna bağlı idi. Osmanlının 
1917 de Filistin topraklarından çekil-
mesi ile birlikte bölge İngilizlerin ege-
menliği altına girdi. Birçok peygam-
berin hayatının geçtiği bu mübarek 
topraklara İngilizler, Yahudilerin göç 
etmesini sağladılar. 1948’de de ken-
di elleri ile İsrail Devletini kurup Ya-
hudilere teslim ettiler.  İşte o tarihten 
bu yana İsrail devleti bütün dünya-

dan Yahudi göçünün daha çok art-
masını sağlayarak Filistin toprakla-
rını yavaş yavaş işgal ettiler. Bütün 
bunları yaparken de canlı bir organiz-
mayı yiyen fare gibi önce işgal edecek-
leri bölgeyi etkisiz hale getirip daha 
sonra o bölgeyi işgal ettiler. 

1917 yılında ki haritalarda Filistin 
topraklarında bulunan Müslümanla-
rın yerleşim durumu ile 2018 yılında 
ki Filistin haritasındaki Müslümanla-
rın yerleşim durumunu kıyasladığı-
nızda bunu daha iyi görürsünüz. Da-
ha önce vücutta bir ur kadar olan Ya-
hudiler ne yazık ki uyguladıkları iş-

galci politikalar ile bütün bedeni ele 
geçirmişler; Müslümanların evlerini 
ve topraklarını işgal etmişler bugün 
Gazze hariç diğer bölgelerde Müslü-
manları paramparça hale getirmiş-
lerdir. İşte bütün bu gelişmeler de ne 
yazık ki yavaş yavaş, uyuştura uyuş-
tura olmuştur. Uygulamaya koyduk-
ları planlarda hep iki adım ileri atmış-
lar, tepki görünce bir adım geri çekil-
mişlerse de hedeflerine varma nok-
tasına bir adım daha yaklaşmışlardır.
Esas hedefleri Mescid-i Aksa’yı yıkıp 
yerine Süleyman Mabedi denilen ta-
pınak inşa edip, Büyük İsrail Devleti-
ni kurmak olan Siyonist Yahudiler ne 

SİYONİZMİN
FARE PLANI
Abdullah Akçay
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yazık ki bu hedeflerine her gün bi-
raz daha yaklaşmaktadırlar. Önce-
likle onların bu işgaline karşı çıka-
bilecek İslam ülkeleri arasına fit-
ne sokmuş, hatta ‘’böl, parçala ve 
yut’’ planları doğrultusunda onla-
rı birbirleri ile savaştırmış; böyle-
ce Müslüman ülkeleri Irak’ta ve Su-
riye’de olduğu gibi birkaç parçaya 
ayırmışlardır.

Siyonistlerin işgal projelerine kar-
şı çıkan ve Refah Sınır Kapısı’nı aça-
rak özellikle Gazze’de ki ambargoyu 
kıran Mısır’da, darbe yapılarak seçil-
miş Cumhurbaşkanı Mursi’nin yeri-
ne Siyonist projenin bir ürünü olan 
Sisi iş başına getirilmiştir. Yine böl-
genin en güçlü ülkesi ve Müslüman-
ların kendisinden çok şey bekledi-
ği Türkiye’de ise PKK/PYD ve benze-
ri terör örgütlerini destekleyerek ül-
keyi parçalamak için çalışmışlar, bu 
yolda çalışmaya da devam etmek-
tedirler. Türkiye için bir başka tehli-
ke ise ülke içerisinde aşırı derecede 
kutuplaştırmayı arttırmış, daha ön-
ce solcu-sağcı, alevi-sünni ayrımı ile 
bölmeye çalışıp birbirlerine düşman 
ilan etmek istedikleri halkımızı bu 
sefer partiler vasıtası ile birbirlerine 
düşürmeye çalışmaktadırlar.

Böylece onlara karşı koyabilecek İs-
lam ülkeleri kendi dertleri ile uğra-
şırken onlar hedeflerine her gün bir 
adım daha yaklaşmaktadırlar. Daha 
önce Mescid-i Aksâ içerisine gireme-
yen Siyonist Yahudiler önce Meğa-
ribe kapısının anahtarlarını ellerine 
geçirip buradan Aksa içerisine bas-
kınlar düzenlemeye başladılar. On-
ların bu baskınlarına Aksâ Camii içe-
risinde bulunan murabıt ve murabı-
talar ‘’Allah’u Ekber’’ nidalarıyla kar-

şı koymaya çalışmışlardı. Bunu gö-
ren Yahudiler ne yazık ki kameralar 
ile bunları tespit etmiş bir kısmını tu-
tuklamış bir kısmına da Aksa’ya giriş 
yasağı getirmişlerdir. Salahaddin Ey-
yubi döneminden beri yapılan, Mi-
rasımız Derneği’nin de yıllarca des-
tek verdiği hem Aksa’nın bir ilim yu-
vası olması hem de boş kalmaması 
için başlatılan İlim Halkaları yine Ya-
hudiler tarafından yasaklanmıştır. 

Bütün bunlar Yahudiler tarafından 
yapılırken, Müslümanlar karşı koy-
maya çalışmışlarsa da bir müddet 
sonra olay kanıksanmaya, normal 
görülmeye başlanmıştır. Hatta bu 
yıl; Mübarek Ramazan ayı içerisinde 
Mescid-i Aksâ’nın bahçesinde (Ak-
sâ’nın bahçesi de Aksâ’nın içerisin-
den sayılır) Kur’an okuyan Müslü-
manlara Yahudi askerleri müdahale 
ettiler. Kur’an okuyan gurubu dağıt-
tılar, kendilerine karşı koyan Müslü-
manları da tutuklayarak götürdüler. 
Bu olay İslam Ülkeleri ile Türkiye’de-
ki haber ajanslarında yer alsa da ye-
terli tepki görmediği için bu gün Ak-
sâ içerisinde gurup halinde Kur’an 
okumak yasak hale gelmiş oldu. 
Megâribe kapısının anahtarları ken-
disinde bulunan Yahudiler bura-
dan yaptıkları baskınlarda daha ön-
ce içeri soktukları Yahudileri bir as-
keri kordon altında Aksâ içerisinde 
gezdirirler iken bugün artık bu olay 
o kadar normal hale geldi ki yüz-
lerce kişiden oluşan özellikle fana-
tik Yahudi gurupları kapıdan çok ra-
hat bir şekilde giriyor her tarafı gez-
dikten sonra dışarı çıkıyorlar. Velha-
sıl Filistin topraklarının neredey-
se tamamı Yahudilerin eline geç-
ti. Gazze hariç (orayı da uyguladıkla-
rı baskı ve ambargolar ile etkisiz ha-

le getiriyorlar) ele geçirilemeyen ke-
simin de kontrolü onların ellerinde.
Çıkardıkları ‘’Sahipsiz Mülkler Kanu-
nu’’ gibi işgal kanunları ile Kudüs-ü 
Şerif’i Yahudileştirme yolunda he-
deflerine her gün biraz daha yak-
laşmaktadırlar. Mübarek Mescid-i 
Aksâ’yı ilk önce bölmek sonra da 
yıkmak konusunda yine hedefle-
rine doğru küçük adımlarla dahi 
olsa yaklaşmaktadırlar.

Bu noktada Müslümanlar olarak 
bizler artık fotoğrafın tamamını gör-
mek zorundayız. İslam ülkelerinin 
birbirine düşürülmesinin bir Yahu-
di tuzağı olduğunu görüp bu tuzağı 
bozacak adımlar atmak ve bir an ön-
ce İslam Birliği’ni, İslam Ortak Paza-
rı’nı ve İslam Barış Gücü’nü kurmak 
zorundayız.

Yine ülke olarak taşıdığımız sorum-
luluğun bilinciyle hareket edip kendi 
içimizde (bizi birbirimize düşürmeye 
çalışanlara fırsat vermeden) İslam 
kardeşliğini yeniden tesis etmeliyiz.

Fert olarak bizler, Mirasımız Deneği 
gibi Kudüs ve Mescid- Aksâ’nın öz-
gürlüğü için çalışan STK’larda gönül-
lü olarak yer alıp, Kudüs’ü Şerif ve 
Mübarek Mescid-i Aksâ’nın özgürlü-
ğü için bütün gücümüzle gayret gös-
termeliyiz. Cenab-ı Hak; bizzat ken-
disinin ‘’etrafını bereketlendirdiği-
miz’’ dediği Mübarek Mescid-i Ak-
sâ’nın bereketi ile bereketlenenler-
den olmamızı nasip etsin.

Özgür Kudüs ve Özgür
Mescid-i Aksâ’da buluşmak
dileğiyle!

Allah’a Emanet Olun.
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DENEME

GENÇLİĞE BİR ÇAĞRI
Beyzanur Öztürk
Kudüs ve Genç.. Anlattığım masal de-
ğil, kuvvetli bir dava.. Haykırdığım bir 
çocuk değil, koca cihanı aydınlatacak 
bir nesil.. Söylediklerim bir lakırdıdan 
çok toplumu yerinden sarsacak bir 
serzeniş… 

Kudüs ..Peygamber kokulu şehir.. 
Öyle bir şehir ki susatır insanı, sebille-
rinden bir bardak su ikram etmek için.. 
Acıktırır imaretin çorbasından tattır-
mak için. Güneşten ve yağmurdan ko-
rur, kubbeli sokaklarının gölgesinde..  
İçe huzur katar birbirinden latif hika-
yeler her sokak köşesinde.. Peygam-
ber duasına açılan pencerelerin avlu-
sunda bekleyenlerin kutsadığı şehir 
Kudüs…

Bu dava ardından gelen bir gençlik.. 
Öyle bir gençlik ki hazine misali.. Ha-
yaller kuran ve kurduran, sağlam te-
meller atabilecek kabiliyetten olan.. İs-
lam sancağını ufuklara götürecek, va-
tan davası ile Kudüs’ü feth edecek bir 
gençlik.. Bir kuş misali tüm dünyayı de-
ğiştirecek, ümmeti yerinden kaldıra-
cak ve küffara dünyayı haram kıldıra-
cak bir nesil..

İşte bu ikisi hayallerimizi süslüyor ve 
gücümüze güç katıyor.. Kudüs’ü küf-
fardan almanın hazzı ile oluşan da-
va aşkımız, genç yürekler ile birleşince 
onların karşısında duran bir dağ ola-
cak.. Her zerremle söylüyorum ki ala-
cağız..!Kutlu bir davanın kutlu direnişçi-
si olan Selahattin  Eyyubi’nin de dediği 
gibi ; “Kudüs ve Mescidi Aksâ Haçlıla-
rın işgalinde olduğu müddetçe bizler 

nasıl olur da gülebiliriz, istediğimiz gi-
bi nasıl rahatça yemek yiyebiliriz, na-
sıl gözümüze uyku girebilir!”

İçimde sızlayan bir sancak aşkı var..  
Bu aşk bulamayınca maşukunu biz-
ler nasıl normal yaşamda dolanır 
dururuz..? Nasıl bakarız Efendimizin 
yüzüne..? Duy sesimizi Ey Ümmet .! 
Duy serzenişlerimizi ve geç hareke-
te..! Bulutlar ile hazırlayıp dua ordu-
larını yollayalım bayrak bayrak gök-
lere..! Set çeksin dualarımız küffarı 
adım bastığı her zerreye... Kudüs’ün 
Allah’ın kutsal saydığı beldelerden bi-
ri olduğuna büyük bir inancımız var.. 
Peygamber müjdesine nail olmaya 
dair hayallerimiz var.. Zira buyurur 
Peygamber (sav); “  Ziyaretler ancak 
üç mekâna yapılır. Mekke’deki Mes-
cidu’l-Haram’a, Medine’deki benim 
bu mescidime ve Kudüs’teki Mescid-i 
Aksâ’ya.”

Kudüs imanın ve azmin bir araya gel-
mesi ile fetih edilecek inanıyoruz. Ku-
düs bizim ilk kıblemiz olduğu gibi sü-
rekli ve azimle devam ettiğimiz ciha-
dımızdır. Kudüs kanlarla bezenmiş 
toprağımızın şehit nidaları ile yeşeri-
şinin nidalarını taşıyan kutlu
davamızdır…

Kudüs, Mekke'dir. Kudüs, Medi-
ne'dir. Seven Kudüs'ü sevsin. Doğ-
mak isteyen Kudüs için doğsun. Ku-
düs için doğmaya da değer ölmeye 
de der büyükler… Kudüs, şehir değil-
dir. O; dindir, imandır, davadır, heye-
candır, simgedir, ölçüdür. Onunla öl-

çeriz cihat tutkumuzu.. İman aşkımı-
zı, kutsal davamızı.. Onunla can bu-
lur içimizdeki iman sevdası… 
Onunla canlanır Peygamber müjde-
si.. Ve onunla yerine gelir evrendeki 
her bir alem…

İlk kıble, Peygamberler otağı, Namaz 
ülkesi, Miraç şahidi, Âşıklar evi; Ey Ku-
düs! Sen ki mânâ ile maddenin bu-
luştuğu şehir.. Sen ki, sana ulaşanları 
mihrabına alır da iman sevdasına gö-
mersin… Sen ki, aşkın uğruna gönül-
leri imanla harmanlayıp peygamber 
ocağına hazırlarsın.. Sen Ey Kudüs..! 
Hem kutlu davamız, hem de kana-
yan yaramızsın…

Yüreğimize düşen en seçkin ağrıdır 
Kudüs.. Ve bu ağrı biliyorum ki en gü-
zel yaralar için bir merhem olacak.. 
Bu merhem saracak tüm acılı ana-
ların en ağır yaralarını.. Ve bu genç-
lik,  merhem olmak istiyor tüm yara-
lara..  Kudüs’e karşı direnenlere du-
var olmak istiyor.. Arkamızda kalan-
lara dava aşkını göstermek istiyoruz.. 

Evet artık bu sondu duysun herkes..! 
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Bu gençlik bu davaya adanmaya ha-
zır, şimdi beraber çıkıyoruz yola ka-
lan tüm cihat sevdalılarıyla..!  Pey-
gamber müjdesi kalbimizde, iman 
gücü göğsümüzde, Kelâm dilimiz-
de, aldık gençliği yanımıza bu sev-
daya doğru yol almaya çıkıyoruz.. 
Dava Hak yolunda olunca, zafer Ce-
nab-ı Hak’tan gelecektir.. İmanımız 
tam, sevdamız gökler kadar .. Bulut-
lar ülkesine  haber gönderin Kudüs’e 
bir gençlik geliyor, fetihler üstüne fe-
tih yapacak.. Kudüs’e bir gençlik geli-
yor küffara korkulu rüya olacak..! Ey 
Ümmet, yeniden dirilme vakti geldi. 
Gençliğe dair ümit çok fazla.! Bizler 
yıllarca bu gençliğin hayallerini din-
leyerek büyüdük ve bu hayalleri kur-
manın heyecanını yaşadık.! Selahat-
tin Eyyubilerin, Cüveynilerin yaptık-
ları fedakarlıklar arkalarından gelen 
gençliğe ümit olacak, mazluma güç 
olacak.! Kudüs için dirilecek bu nesil 
ve yeniden yankılanacak ezan sesle-
ri kubbelerde..! Yeniden taht kuraca-
ğız Kudüs'e..! İşte öyle bir gençlik geli-
yor.. Bir cüveyni haykırıyor;
“Ey Gençlik..! Sahip çıkmadık mabedi-
mize.! Yapayalnız bıraktık, hiç düşün-
medik elimizden gideceğini.! Küstür-
dük Allah lafzı ile inleyen mihrabını 
Kudüs'ün.. O ki tevhidin simgesi, gök-
lere miracı taç eden Kutlu Davamızın, 
İslam Sancağının simgesiydi.! Yoksa.? 
Yoksa olmadı mı..! Sahip çıkamadığı-
mız için alındı mı davamız.?! Hayır iş-
te karşımda sancaklarla gelen bir ne-
sil ey ümmet şu gençliğe bak.! Göz-
lerindeki dava aşkına bak.! Şu genç-
lik bırakır mı Kudüs'ü küffara.! Bak 
Ömerler var orada Selahattin Eyyu-
biler var, şehitlere göğüs geren mini-
cik kızın gözündeki cihat aşkı var hep-

sinde.. Bakın  ve anlayın.! Fetih yakın-
dır. Nasıl ki bizler her şeyimizle fe-
da ettik canı Allah için, vatan için, Ku-
düs için ve feth olundu.! İşte .! Vakit 
tamamdır. Şimdi tekrar dirildiğimiz o 
gün geldi..! Diriliş çağrımız ulaştı ar-
tık bu nesle.! Sanır mısınız ki vazge-
çecekler.. Geldiler, geldiler..! Ruhları 
dirilten o ışığı tutacak gençlik  geldi.!. 
Bak kıyama kalktı nesil.! Biliyordum 
Ya Rabbi fetih yakındı biliyordum.! İş-
te o fethin aslanları karşımda ey üm-
met gördün mü !“

Küffarın eli Aksâ'ya uzanmış olabilir 
ama unutmayın ve  ardınıza bakın bir 
ses duyacaksın.. Duydunuz mu.? İşte 
bu ümmetin çığlığı.! İşte bu çığlıklar 
Müslümanların çığlıkları ve onların 
çığlıkları göğe salındı.! Kudüs için, da-
vamız için, İslam için, cihat için..! Duy 
ve haykır.! Zamanında öldürdükle-
ri gözü kara, alnı ak, İslam-ı Mübin'i 
kuracak ve küffara dünyayı haram 
kılacak o nesli kaybettirmişlerdi... 
Ama bak yeniden diriliyor gördün 
mü.? Hem de öyle bir diriliş ki şimdi-
ye kadar görülmeyen bir aşkla geli-
yor nesil.! Tıpkı Efendimiz(sav) zama-
nında gözü kara olup cihada koşan; 
Hz. Ömer' ler, Musab bin Umeyr'ler, 
Zeyd bin Sabit'ler gibi onurunu şah-
siyeti edinen, vefakar, fedakar bir ne-
sil vardı ya işte bu nesil öyle bir nesil.! 
Öyle heyecan veren bir nesil.! Ve hay-
kırıyor O Nesil;
"Zamanın gömleği; deli gömleği, onu 
yırtanda ölüm.

O demde ki perdeler kalkar, perde-
ler iner.. 

Azraile" Hoşgeldin" diyebilmekte hü-
ner..!" diyerek, ölümü pahasına Ku-
düs için can alıp can verecek bir ne-
sil geldi..! Bizler bu yol uğruna şehit 
olduk ve bu dava için nice genç, yaş-
lı herkes şehitlik savaşında, ne olursa 
olsun izin vermeyin Küffara.!

Ey Fetih Nesli..! Bugün çekilen çile-
ler elbet son bulacak ve en yakın za-
manda Kudüs tekrar fetih olacak.! 
Belki kolay olmayacak ama bizler 
inanıyoruz ki, zamanında Selahaddin 
Eyyubiler nasıl aldılar ise o Kutlu Da-
vayı bizde başaracağız.! Yeniden diril-
dik bugün ve bizim dirilişimiz  Küffa-
ra Osmanlı tokatı olacak..! Güneş ar-
tık bize doğacak ve Kurtuluş haberi-
ni salacağız cihana.! Az kaldı.! Sakın 
bırakmayın bu kutlu davayı, dua ile 
bekleyin, aşkla sabredin, azimle cihat 
edin..!

BİR NESİL ARIYORUM..!
Işık tuttum karanlık aydınlıklara
Göklerden yükselen rüzgarlara
Aydınlıklardan gelen baharlar ile
Davasının başında bir genç arıyorum.

İlminin hakkını veren
Alemlere din-i mübini ulaştıran
Devleti uğruna fedakarlıkta zirve olan
Ümmetinin başında bir genç arıyorum.

Halka değil Hakk’a inanan
Meclislerinde hakimiyet kuran
İslam sancağını diyarlara taşıyan
Hak nesli bir gençlik arıyorum.

Kolay bulunmayan gençliği,
Kolay kazanılmayan Kudüs’ümüzü,
Kaybettirmeyecek bir nesil arıyorum..!
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Siyonist işgal devletinin Filis-
tin topraklarında veya dışında 
yürüttüğü savaş sadece askerî 
operasyonlardan, saldırılardan, 
cinayetlerden ve tehditlere da-
yalı psikolojik savaştan ibaret 
değildir. Kuruluşunu savaş yo-
luyla gerçekleştirdiği gibi varlı-
ğını da yine savaşlarla sürdüren 
işgal devleti çok yönlü saldırılar 
yürütüyor. Savaş alanlarının bi-
ri de tarih, kültür ve kimlik sava-
şıdır.

Filistin topraklarının özünde Ya-
hudi kültürünü ve tarihini ba-
rındırdığı iddiasına delil oluştu-
rabilmek için yıllardan beri ka-
zı faaliyetleri, arkeolojik çalış-
malar yürütüyor. Gerçekleştirdi-
ği kazılar ve arkeolojik çalışma-
lar sonucu ortaya çıkardığı eser-
lerin tamamı iddia ettiğinin ak-
sini ispatladığından şimdi fark-
lı bir stratejiden yararlanma yo-
luna gidiyor. Filistin toprakları-
nın barındırdığı İslâmî eserleri 
ve Hıristiyan eserlerini önce ka-
demeli bir şekilde Yahudi kültü-
rüne mal etmek, sonra da ya bu 
eserlerin vechesini değiştirerek 
Yahudi kültürünü yansıtan gö-
rünüme çevirmek ya da tümüy-
le ortadan kaldırıp yerlerine Ya-

hudi kimliğine, tanımlamalarına, 
sembollerine göre şekillendiril-
miş yeni binalar inşa etmektir.
İşgalci Siyonist devletin el-Ha-
lil'deki Hz. İbrahim Camisi'ni ve 
Beytlaham'daki Bilal ibnu Ra-
bah Camisi'ni "Yahudi Kültürel 
Eserler Listesi"ne almak suretiy-
le gasp etmeye kalkışması Filis-
tin topraklarının kültürel kimliği-
ni değiştirme amaçlı geniş çap-
lı yeni bir projesinin hayata geçi-
rilmesinin başlangıcıdır.

İşgal devleti Filistin toprakları-
nın kültürel kimliğini değiştir-
me amaçlı faaliyetlerini kurulu-
şundan beri sürdürüyordu. Bu 
amaçla çok sayıda İslâmî eseri 
ya ortadan kaldırdı ya da ama-
cına bütünüyle aykırı bir şekil-
de kullanılmasını sağladı. Örne-
ğin İslâm tarihine geçmiş bir-
çok değerli ilim adamının, siya-
setçinin veya komutanın kabri-
nin bulunduğu tarihi kabristan-
ları düzleyerek üzerine otopark-
lar inşa edilmesini sağladı. Son 
olarak da Kudüs'te Me'menul-
lah Kabristanı'nda bulunan ka-
birlerin bazılarını başka yerlere 
taşıyarak bazılarının da üstüne 
beton tabla döşeyerek üzerine 
Hoşgörü Müzesi adında bir mü-

ze inşa etti. Oysa bu kabristan 
Kudüs'ün ve Filistin'in tarihin-
de önemli yeri olan büyük ilim 
adamlarının, komutanların ve 
yöneticilerin kabirlerinin bulun-
duğu bir kabristandır. İşgal dev-
letinin amacı da zaten Kudüs'ün 
ve Filistin'in tarihine damga vur-
muş Müslüman önderlerin izle-
rini ortadan kaldırmaktır. Yok-
sa sözünü ettiği müzenin inşa 
edilmesi için başka bir yer bula-
madığından dolayı böyle tarihi 
öneme sahip bir kabristanı seç-
miş olması düşünülemez elbet-
te. İşin ilginç olan bir yönü de ta-
rihi ve kültürel vecheyi değiştir-
me amaçlı bir kültür katliamının 
gerçekleştirilmesi suretiyle in-
şa edilen binanın adının "Hoş-
görü Müzesi" konması. İsimlerin 
ve kavramların çirkin amaçlar ve 
art niyetli planlar için kullanıl-
masının tiksindirici bir örneği de 
burada karşımıza çıkıyor. İşgalci 
Siyonist devlet bundan önce de, 
medyatik yanıltma ve yönlen-
dirme faaliyetlerinde isimleri ve 
kavramları art niyetli olarak kul-
lanmanın pek çok örneğini orta-
ya koymuştu.

İşgal devletinin yahudileştirme 
faaliyetlerinde Kudüs özel bir 

Ahmet VAROL

KUDÜS’TE
YAHUDİLEŞTİRME 
SAVAŞI
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hedef olarak belirlenmiştir. İş-
gal devleti bu şehrin İslâmî kim-
liğini ve Filistinli görünümünü 
tümüyle değiştirerek her yön-
den bir yahudi şehrine dönüş-
türebilmek için muhtelif yön-
temlere başvuruyor. 

Yahudileştirme faaliyetlerinin 
başında demografik yönden 
kimliğini ve yapısını değiştirme 
amacıyla yürütülen çalışmalar 
yer alıyor. Bu amaçla Kudüs’ün 
asıl nüfusunu oluşturan Filistin-
liler çeşitli şekillerde göçe zor-
lanıyorlar. Onların yerine yahu-
dilerin yerleştirilmesi için çeşit-
li hile ve taktiklere başvurulu-
yor. Aslında bütün bu uygula-
malar ırkçı politikalar niteliğin-
dedir. Fakat işgal yönetimi Ku-
düs’te izlediği bu ırkçı politikala-
rından dolayı sorgulanmıyor ve 
ırkçı politikalarının önüne geçil-
mesi için uluslararası çapta bir 
baskıya, engelleme uygulama-
sına başvurulmuyor.
 
Kudüs’ün demografik kimliği-
nin değiştirilmesi için başvuru-
lan uygulamalardan biri şehrin 
çevresine geniş kapasiteli yahu-
di yerleşim merkezleri inşa edil-
mesi ve tarihi şehrin etrafının 
tamamen bu yerleşim merkez-
leri ile kuşatılmasıdır. Şimdiye 
kadar inşa edilen yerleşim mer-
kezleri tarihi şehrin etrafını bü-
yük ölçüde yahudi kuşatması-
na almış durumdadır. İşgal yö-
netimi bu yerleşim merkezleri-
ni inşa ettikten sonra Kudüs be-
lediyesinin sınırlarını kademeli 
bir şekilde genişleterek buraları 
da Kudüs şehrine katıyor. Bun-
daki amacı ise Kudüs’teki yahu-
di nüfusun Filistinlilere nispet-
le daha çok olduğu gerekçesini 
kullanarak bu şehri sözde barış 
görüşmelerindeki tüm pazarlık-
ların dışında tutmak ve Kudüs’ü 

bir İsrail şehri olarak peşinen 
kabul ettirmeye çalışmaktır. 

Şehri dıştan bu şekilde yahudi 
yerleşim merkezleriyle kuşatır-
ken ve bunları kademeli bir şe-
kilde Kudüs şehrinin nüfusuna 
dâhil ederken içeride yani eski 
şehir olarak adlandırılan tarihî 
kısmın sınırları içinde de Filis-
tinli nüfusu azaltmak için muh-
telif taktiklere başvuruyor. Bun-
ların en başta geleni Filistinlile-
rin evlerini yenilemelerini en-
gellemek, eskiyen evlerinin ye-
rine yeni evler inşa etmeleri için 
ruhsat vermemek veya ruhsat 
işlerini iyice zorlaştırmak, eski 
evin yerine yenisini inşa ama-
cıyla ruhsat almak için ödenme-
sini istediği vergilerin miktarını 
bir evin maliyetinden çok da-
ha fazla rakamlara çıkarmaktır. 
Çok sayıda Kudüslü aile sırf bu 
yüzden evini yenileyememek-
tedir. Bazen de işgal belediye-
si evleri ruhsatsız olduğu ge-
rekçesiyle yıkıyor. Ruhsatsız ol-
duğu gerekçesiyle yıkılan evler 
arasında, İsrail’in Doğu Kudüs 
bölgesini işgal ettiği 1967 Hazi-
ran Savaşı’ndan önce inşa edil-
miş binalar bile bulunabiliyor. 
Evleri yıkılan ailelerin yeni bina-
lar inşa etmeleri ise engelleni-
yor ve bu yüzden Kudüs’ü terk 
etmeye zorlanıyorlar. Bu yön-
temle Filistinli nüfusun azaltıl-
ması işlemlerinin çok fazla gö-
ze batmaması için kademeli ha-
reket ediliyor. Fakat bir yıl için-
de yıkılan ev sayısına bakıldığın-
da önemli bir yekûn oluşturdu-
ğu görülüyor. Her yıl böyle bir 
azaltma yapılması demogra-
fik yapının kademeli bir şekilde 
değiştirilmesi politikasında et-
kisini gösteriyor. 

Kudüs’ün doğu kısmında ika-
met eden Filistinlilere “İsra-

il vatandaşı” kimliği verilmiyor. 
Fakat bu kısım Filistin Yöneti-
mi’nin kontrolündeki A ve B ka-
tegorisine giren bölgeler arası-
na da girmiyor. İşgal rejimi Ku-
düs’ün bütün olarak kendisi-
ne ait olduğunu iddia ediyor. O 
yüzden Kudüslüler Filistin Yö-
netimi vatandaşı da yapılmı-
yor. Bundan dolayı onlara “ma-
vi kart” denilen ve Kudüslü ol-
duklarını ortaya koyan ayrı bir 
kimlik kartı veriliyor. İşgal yöne-
timi bazen çok basit gerekçeler-
le Kudüslülerin bu kimlik kart-
larını alarak onları Kudüs nüfu-
sundan çıkarıyor. Örneğin bel-
li bir süre Kudüs dışında yaşa-
mak zorunda kalmış ve bu süre 
içinde giriş çıkış yapma imkânı 
bulamamış Kudüslülerin kim-
lik kartlarını alıyor. Bazen birta-
kım ithamlarla onları cezalan-
dırarak Kudüs nüfusundan çı-
karıyor. Bütün bu uygulamala-
rı da Kudüs’teki Filistinli nüfûsu 
azaltmak ve böylece demogra-
fik oranın yahudiler lehine de-
ğişmesi için kullanıyor. 

Kudüslü bir aileye ait yeni do-
ğan bir çocuğun Kudüs nüfusu-
na kayıt edilmesi için Kudüs’te 
doğmuş olmasını şart koşuyor. 
Kudüs dışında doğum yapmak 
zorunda kalmış annelerin ço-
cuklarını genellikle Kudüs nü-
fusuna kaydetmiyor. Bunda-
ki amacı da Kudüs’teki Filistin-
li nüfus artışını engellemek ve 
böylece demografik oranın ya-
hudiler lehine değişmesini sağ-
lamaktır. Demografik oranın 
yahudiler lehine değişmesi için 
bunların dışında da muhtelif 
politikalara ve taktiklere baş-
vurmaktadır. Bu politikaların 
ve taktiklerin sonuç verdiği Ku-
düs’teki nüfus oranlarının yılla-
ra göre değişimi incelendiği za-
man çok belirgin bir şekilde gö-
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rülecektir. Filistinlilerde doğal 
nüfus artışı yahudilere nispetle 
çok fazla olduğu halde Kudüs’te-
ki oranlar sürekli yahudiler lehi-
ne değişmiş ve son yapılan sa-
yımlara göre tüm şehirde Yahu-
dilerin oranı %63’ü bulmuştur. 
540 bin civarındaki toplam ya-
hudi nüfus ise Kudüs’ün batı kıs-
mının işgal edildiği 1948 yılında-
ki yahudi nüfusun on katına te-
kabül etmektedir. Bu nüfusun 
önemli bir kısmını şehri etraftan 
kuşatan yahudi yerleşim mer-
kezlerine yerleştirilen Yahudiler 
oluşturmaktadır. 

Yahudileştirme sadece demog-
rafik yapının değiştirilmesi su-
retiyle gerçekleştirilmiyor. Ay-
nı zamanda dini, kültürel ve ta-
rihi görünümün de değiştirilme-
si için yoğun bir çaba sarf edili-
yor. Cadde ve sokak isimlerinin 
değiştirilmesi bunun örneklerin-
den biridir. 

Dinî, kültürel ve tarihi kimliğin 
değiştirilmesi çabalarında ise 
Mescid-i Aksâ özel bir hedef ola-
rak seçilmiştir. 1969’da bu kut-
sal mabedin yakılması için bir 
sabotaj düzenlendiği biliniyor. 
Daha sonra bu mabedin kendili-
ğinden yıkılmasına neden olun-
ması için altına tüneller kazıldı. 
Ancak bu mabedin yıkılmasının 
tehlikeli sonuçlara ve şiddetli 
tepkilere neden olacağı tahmin 
edildiği için işgalciler son dö-
nemde yeni bir stratejiyi uygu-
lamaya başladılar. Bu da Mes-
cid-i Aksâ’nın aynen El-Halil’de-
ki Hz. İbrahim Camisi’nde yapıl-
dığı gibi Müslümanlarla Yahu-
diler arasında paylaştırılması-
dır. Bu amaçla bir yasa tasarı-
sı da hazırlandı. Ancak Filistin-
lilerden şiddetli tepkiler gelme-
si üzerine yasa tasarısını geçi-
ci olarak askıya aldılar. Fakat tü-
müyle çekmiş değiller. Şimdi söz 

konusu yasa tasarısının altyapı-
sını hazırlamak amacıyla Yahu-
di grupların bu kutsal mabede 
gündelik baskınlar düzenleme-
sini sağlıyorlar. Muhtelif Siyonist 
örgütler ve radikal Yahudi grup-
lar, Yahudileri Mescid-i Aksâ’ya 
baskınlar düzenlemeleri, ziyaret 
adı altında bu mabede gelerek 
Müslümanları rahatsız etmele-
ri için teşvik ediyorlar. Yahudile-
ri gruplar halinde organize ede-
rek Mescid-i Aksâ’ya girmeleri-
ni ve içinde çeşitli dinî ritüelleri-
ni gerçekleştirmelerini sağlıyor-
lar. İşgal rejiminin askerleri ve 
polisleri de bu grupların Mescid-i 
Aksâ’ya girmelerinde ve dinî faali-
yetlerde bulunmalarında kendile-
rine yardımcı oluyor, Müslüman-
lardan gelecek tepkilere karşı on-
ları güvenceye alıyorlar. Bütün bu 
baskınların ve faaliyetlerin günde-
lik hale getirilmesinin amacı Ya-
hudilerin de bu mabed üzerinde 
hak iddia ettikleri gerekçesini kul-
lanmak ve böylece sözünü ettiği-
miz paylaştırma yasasının altyapı-
sını oluşturmaktır. Siyonistler 

aynı zamanda Mescid-i Aksâ’nın 
hemen yanı başına, Yahudilerin 
Ağlama Duvarı ismini verdikle-
ri ancak Filistinliler tarafından 
Burak Duvarı olarak isimlendi-
rilen duvarın elli metre ilerisine 
büyükçe bir sinagog inşa ettiler. 
Böyle bir sinagog inşa edilmesi-
nin amacı da Mescid-i Aksâ’nın 
paylaştırılması ve zamanla bu 
bölgeyi tamamen Yahudileştir-
me planı için bir hazırlıktır. 

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in baş-
kenti olarak tanıması ve büyü-
kelçiliğini bu şehre taşıması da 
siyonist işgal rejiminin Kudüs’e 
yönelik yahudileştirme faaliyet-
lerine cesaret kazandırmıştır. 
ABD büyükelçiliğinin taşınması-
nın en önemli amaçlarından bi-
ri de zaten siyonist işgal yöneti-
minin Kudüs’ün tamamının ken-
disine ait olduğu iddiasında ona 
destek vermek ve Filistin Yöne-
timi’nin burayla ilgili herhangi 
bir talepte bulunmasının önünü 
kesmektir. 
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AYNI AĞACIN 
DALLARIYIZ...
Kendimi bildim bileli isimler dikka-
timi çekmiştir. Tanıştığım insanların 
isimleriyle  sahip oldukları karakter-
ler arasında bağlantı olup olmadı-
ğını incelemekten haz alırım. Öyle 
ki, çocuklarıma isim koyarken dahi 
bu ruhla seçim yapmış, isimleriyle 
uyumlu karakter sahibi olmaları için 
dua etmişimdir. Büyük oğlum Mu-
hammed Fatih’in ismini koyarken, 
Mekke Fatihi Peygamberimiz (sav) 
ve İstanbul Fatihi Sultan Mehmed’i 
düşündüm. İlk göz ağrım onlar gi-
bi yiğit ve girişimci, yeri geldiğinde 
de alçak gönüllü olsun istedim. Ve 
hamd olsun bu güzel vasıflardan 
nasibi oldu. İkinci oğlum Faruk’un 
ismini koyarken ise Hz. Ömer’i (ra) 
düşündüm. Minik oğlum, Hz. Ömer 
gibi güçlü ve adaletli, cesur ve şef-

katli olsun istedim. Hamd olsun o 
da nasiplendi. 

Sadece insanlar değil; sokak isimle-
ri, apartman isimleri hatta ticaret-
hane isimleri üzerinde düşünmek 
de keyiflidir benim için. Dolayısıyla, 
gözüm hep isimlere takılıp durur… 

Geçenlerde yolum Üsküdar’ın Kü-
çük Çamlıca mahallesine düştü. 
Aracımızla sokak aralarından geçer-
ken Duhancı Hacı Mehmet Sokak* 
tabelası dikkatimi çekince “ Subhâ-
nallah!” dedim. Zira, “Duhân” Arap-
ça kelime olup anlamı “ duman, tü-
tün” idi. Ecdadımızdan biri Duhan-
cı Mehmed (Tütüncü Mehmed) adı 
ile anılıp ismi İstanbul’da bir soka-
ğa verilirken, Kudüslü ailelerden bi-

ri de Tütüncü Ailesi (Ailenin evi Mi-
rasımız Derneği tarafından resto-
re edilmekte) olarak tanınmakta-
dır. Bu da, Araplar ile Türklerin ay-
nı ağacın dalları olduğunun bir gös-
tergesidir. İslam’ın bu iki necip mil-
leti asırlar boyunca aynı coğrafya-
da yaşadıklarından dolayı ortak ta-
rih ve kültür mirasına sahip olduğu 
hakikattir.

Arap kardeşlerimizle ortak yönleri-
miz çoktur. Âdetlerimiz ve yemekle-
rimiz birbirine benzer. Ortak oldu-
ğumuz şeylerden biri de atasözleri 
dir. Bu yazıda, Filistin atasözleri ile 
Türk atasözleri arasındaki benzer-
likleri birkaç örnek ile ortaya koy-
maya çalışacağız.

Meryem SACİDE
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İsel el-Câre kable’l Dâr (Evden önce komşu al)
Men kâne beytuhu min zücâcin felâ yermi en-Nâse bi’l Hacer (Sırça köşkte oturan, komşusuna taş atmamalı)
ed- Dayfu zâduhu maahu (Misafir kısmeti ile gelir)
Amile mine’l Habbeti Kubbe (Habbeden kubbe yaptı)
el-Kelimetü’l Hulva tutallı’ el- Hayye min mahbâha (Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır)
el- Lisanu lahmetun keyfe mâ durtehu yendâr (Dilin kemiği yoktur. Nereye çevirirsen oraya döner)
el- Himâru himârun lev rubbiye beyne’l Huyûli (Adam adamdır olmasa da pulu, eşek eşektir atlastan olsa çulu)
Idrıb el- Hadîd ve huva hâmi (Demir tavında dövülür)
Mâ halle lehu sitr muğattâ (Kirli çamaşırlarını ortaya döktü)
Yedun  vâhidun lâ tuseffik (Bir elin nesi var iki elin sesi var)
Lâ tueccil amel el-Yevmi ilelğed (Bu günün işini yarına bırakma)
İzâ kâne el- Kelâmu  mine’l Fıddati  felsukûtu minezzehebi (Söz gümüş ise sukut atındır)
Sekete dehren netaka küfren (Bir konuştu pir konuştu)
İzâ hadara mâu batala et- Teyemmüm (Su bulununca (görülünce) teyemmüm bozulur)
el- Kanaatu kenzun lâ yefna (Kanaat tükenmez hazinedir.)
Lâ duhâne bilâ nâr (Ateş olmayan yerden duman çıkmaz) 
Devletün zalemet mâ dâmet (Zülüm ile âbâd olunmaz)
El- Mâlü muâdilir-Rûhi (Mal canın yongasıdır)
Bâbun- Neccâri mahlûun (Mum dibine ışık vermez)

*Zerrin Sokağı’nı Bulgurlu Caddesi’ne bağlayan sokaktır. Sokak Kartallı Kadın Sokağı ile kesişmektedir. Sokak adını burada bir köşkü olan Tütüncü Meh-
met’ten almaktadır.  İstanbul’un en güzide semtlerinden birisi olan Göztepe semtini kuran isim Tütüncü Mehmet Efendi’dir. 
Aslen Kemah Ağaçsaray köyü nufüsuna kayıtlı olup, 1877 Osmanlı-Rus savaşından sonra kardeşi Yusuf Efendi ile birlikte İstanbul’a gelerek ticaret hayatına 
atılmıştır. Cibali Tütün Fabrikası Tütüncü Mehmet Efendi tarafından kurulmuştur. 

Kaynaklar
1-https://www.uskudar.bel.tr/userfiles/files/Uskudar_Sokak_isimleri_TARIHCESI.pdf
2- Vâcide er- Râsim el- Hayri “ Muhtarât min el-Emsâl eş- Şa’biyye el- Filistıniyye” 
2. Baskı el- Matbaa el- Vataniyye Amman
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Yıl boyunca Kudüslü 
Müslümanların 
yanında olan Mirasımız 
Derneği, Ramazan 
ayı boyunca çeşitli 
kurum, kuruluş 
ve hayırseverlerin 
destekleriyle 
faaliyetlerini daha 
yoğun bir biçimde 
sürdürdü.

RAMAZANDA 
KUDÜS
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30 bin kişiye iftar
Ramazan boyunca bir gelenek halini alan Mescid-i 
Aksâ bahçesinde kurulan iftar sofraları sayesinde 
hem Mescid-i Aksâ ‘yı ziyarete gelen Müslümanlar 
iftar edebilmek için buradan uzaklaşmak zorunda 
kalmıyor hem de mübarek mescidimiz her an dolu 
ve kalabalık bir görüntü veriyor. Mirasımız Derneği 
bu sofralarda toplam 30 bin kişiye iftar vererek  se-
vaplarına ortak oldu.

3 bin Aileye Kumanya
Yıl boyunca sürekli olarak 450 aileye kumanya des-
teğinde bulunan dernek, Ramazan süresince gelen 
bağışlarla 3 bin aileye kumanya dağıtımı yaptı.

1000 çocuğa bayramlık
Her bayramda çocuklara kıyafet hediye ederek 
bayramı mutlu geçirmelerine vesile olan Mirası-
mız Derneği Ramazan bayramı öncesi 1000 çocu-
ğun bayram sevincine ortak oldu. 
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Kudüs, Arapların yaşadığı, çevresinde ekseriyeten 
Arap devletlerin olduğu bir coğrafyada bulunuyor. 
Dolayısıyla, işgalcilerin Kudüs’te attığı ya da atmak 
istediği adımlar, bölgedeki Arap ülkeleri de doğru-
dan etkilemektedir. Fakat geçen zamanlar içinde 
yaşanan  konjonktürel değişimler, bölge ülkeleri-
nin Kudüs meselesine olan bakışlarında da farklılık-
lar oluşturdu. Özellikle, işgalcilerin bölgede ABD’nin 
ön karakolu olması, ABD ile çıkar ilişkisi kuran bir-
çok Arap ülkelerinin işgalcilere karşı olan bakışla-
rında kırılmalar meydana getirmiştir. Öte yandan, 
Arap-Farsî(İran) ilişkilerinin çıkar çatışması yaşama-
sı da Arap liderleri, İran’a karşı ABD ve dolyısıyla İs-
rail ile ittifak kurmaya itmiştir. Bu bahsettiğimiz hu-
suslar ise Suudi Arabistan özelinde vukû bulmuş-
tur. Ayrıca, bölgede petrol zenginliği açısından en 

fazla söz hakkına sahip olmasıyla Suudi Arabistan 
başat rolü oynamaktadır. İşgalci rejim 70 yılı aşkın 
bir zamandır bölgede. Suudi Arabistan ise özellikle 
son yıllarda basit kınamalar ile bu varlığı neredeyse 
kabullenmiştir. 2012 yılından sonra ise İran karşıtlı-
ğı, Suudileri İsrail ve ABD ile daha da yakınlaştırmış, 
bir işbirliği alanı oluşturmuştur. P5+1 anlaşması da 
bu gelişmede etkili olmuştur. Bu bağlamda, İran’ın 
hem Suudiler hem de işgalci İsrail için tehdit unsuru 
olması, Tel Aviv ile Riyad arası ilişkilerin gelişmesine 
neden oldu. 

Ancak Suudi Arabistan’ın Kudüs konusundaki tavrı-
nı ele alırken hakkını vermemiz gereken tek şahsi-
yet, belki de Kral Faysal’dır. Öyle ki Faysal, Suudi li-
derler arasında Kudüs için İsrail’e karşı en net tavrı 
sergileyen lider olmuştur. 

Faysal, göreve geldiği günden itibaren “İslam Birli-
ği” düşüncesini gerçekleştirmek için çaba sarfetmiş, 
Mısır, Suriye, Irak gibi ülkelerle diplomatik ilişkileri-
ni geliştirmek için çalışmıştır.  Faysal, İslam ülkeleri 
liderleri ile yaptığı görüşmelerin sonunda 1969 Ra-
bat’ta ilk "İslam Zirve Toplantısı"nın gerçekleşme-
sini ve daha sonra ise "İslam Konferansı Örgütü"-
nün kurulmasını sağlar. İsrail işgali altında bulunan 
Kudüs’ün kurtuluşu için cihat ilan eden Kral Faysal, 
Amerika başta olmak üzere Batılı ülkelerin İsrail’in 
yanında bulunmasından dolayı Batı'ya karşı mesa-
feli ve öfkeli bir siyaset izler. 

1973 yılında Ortadoğu yeni bir savaşa doğru git-
mekteydi. Arap ülkeleri 1967 yılında İsrail ile yap-
tıkları “Altı Gün Savaşlarında” kesin bir mağlubiyet 
aldılar. Bu tarihten itibaren ümitlerini BM toplantı-
larına ve ABD-Rusya görüşmelerine bağladılar. An-
cak diplomatik çabaların sonuç vermediğinin anla-
şılması Arapları tek yolun top yekün mücadele ol-
duğu düşüncesine getirir. Başta Mısır, Suriye ve Ür-
dün olmak üzere Arap Ülkeleri yeni bir savaş için ha-

MAKALE

BİR İSTİSNA OLARAK 
KRAL FAYSAL BİN ABDÜLAZİZ
Enes Malik YILMAZ
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zırlık yapmaya başlarlar. 6 Ekim 
1973 tarihinde Suriye ve Mısır 
kuvvetleri İsrail’e saldırarak Yom 
Kippur Savaşı'nı başlatırlar. Mı-
sır-Suriye İttifakının İsrail’e savaş 
açması üzerine Amerika başta 
olmak üzere diğer Batılı ülkeler 
geçmişte yaptıkları gibi İsrail’in 
yanında yer aldılar. Batılı ülke-
lerinin bu dayanışmasına karşı 
Arap ülkelerinin elindeki en bü-
yük kozlardan biri petroldü. Çok 
geçmeden Kral Faysal’ın önder-
liğinde Arap ülkeleri Batı ülkele-
rine petrol ambargosu başlatır-
lar. Ambargoyla beraber ulusla-
rarası çapta büyük bir enerji krizi 
baş gösterdi. Kral Faysal, petrol 
ambargosunu başlatırken tarihe 
geçecek  şu cümleleri  sarf eder: 
"Biz ve atalarımız hurma ve de-
ve sütüyle yaşadık; yine öyle ya-
şayacağız!" 

Kral Faysal’ın petrol ambargosu 
yönündeki kararlılığı üzerine dö-
nemin ABD Dışişleri Bakanı Hen-
ry Kissinger, Kral Faysal'ı kararın-
dan vazgeçirmek için Suudi Ara-
bistan'a ziyarette bulunur. Kis-
singer hatıratında Suudi Arabis-
tan’a yaptığı ziyareti şu cümleler-
le anlatır: 

"Kral Faysal oldukça sinirli görü-
nüyordu, aramızda bir diyalog 
başlayabilmesi ümidiyle esprili 
bir dille ona; 'Uçağımın yakıtı bitti, 
uçağın deposunu doldurmak için 
emir verirseniz, uluslararası fiya-
tından ücretini vermeye hazırız.'
Kral gülümsemedi, kafasını yu-
karıya kaldırarak sert bir şekilde 
bana şunları söyledi: 'Ben yaş-

lı bir adamım, ölmeden önceki 
tek dileğim Mescid-i Aksâ'da iki 
rekat namaz kılmaktır! Sen bu 
konuda bana yardımcı olabilir 
misin?" 
 
Kral Faysal, 1975’teki ölümüne 
kadar, hem İslâmî hem de siyasi 
açıdan birbirinden önemli karar-
lara imza atar. Faysal’ı diğer Suu-
di yöneticilerden farklı kılan şey 
de budur.

Meşhur Kudüs konuşmasında 
ise Kral Faysal, şöyle demektedir:

“Kardeşlerim! Neden bekliyoruz? 
Dünyanın vicdana gelmesini mi 
bekliyoruz? Nerededir ki dünya-
nın vicdanı? Mukaddes Kudüs’ü 
Şerif sizi çağırıyor. Kendisini kur-
tarmanızı bekliyor. Neden kor-
kuyoruz? Ölümden mi korkuyo-
ruz? Allah yolunda cihad ederek 
ölmekten şerefli ve daha faziletli 
ölüm var mı? Ey kardeşlerim, bi-
zim istediğimiz İslam Milliyeti ve 
İslami uyanıştır. Milliyetçilik, ırk-
çılık veya bloklaşma değildir ar-
zumuz. Çağrımız İslami çağrıdır. 
Allah yolunda cihad etmeyedir 
çağrımız.

Dinimiz, inancımız, mukaddesa-
tımız ve harimi İslâm içindir çağ-
rımız. Ne zaman ki hatırlasam 
Harem-i Şerifimiz (Kudüs) ve mu-
kaddesatımız işgal ve tecavüz al-
tındadır ve aşağılanmaktadır ve 
orada günahla Allah’a isyan ve 
ahlaki çöküntüler sergilenmek-
tedir; işte o zaman Allah’a halisâ-
ne yalvarıyorum: Eğer bana ci-
had etmek ve mukaddes toprak-

larımızı kurtarmak nasip olma-
yacaksa, beni bu dünyada bir an 
bile yaşatma.” 

Kral Faysal, 25 Mart 1975’te sara-
yında suikasta uğrar. Yeğeni Fay-
sal bin Musaid, halkıyla bir arada 
olan Kral Faysal’ı kutlama baha-
nesi ile yanına sokularak taban-
ca ile iki el ateş eder, Kral’ı çene-
sinden ve kulağından vurur. Ağır 
yaralanan Kral Faysal hastaneye 
kaldırılır. Ancak hastanedeki tüm 
müdahalelere rağmen kurtarıla-
maz. Suikastı gerçekleştiren Fay-
sal bin Musaid o dönem Ameri-
ka’dan yeni gelmiştir. İlk günler-
de hükümet tarafından akli den-
gesinin bozuk olduğu yönünde 
açıklamalar yapılır. Sonrasında 
hastanede yapılan muayenede 
yeğen Faysal’ın akli dengesinin 
bozuk olmadığı tespit edilir. Yar-
gılaması yapılan Faysal bin Mu-
said idam cezasına çarptırılır.

Son olarak, özellikle Türkiye 
toplumumuzda açıklık getiril-
mesi gerekilen yanlış bir algı 
bulunduğunu da belirtmek ge-
rekiyor. İşbirlikçi Arap rejim-
lerinin bu tarz eylemleri, ma-
alesef tüm Araplara mâl edil-
mektedir. Böylece, tıpkı “Arap-
lar Osmanlı Devletimiz’e iha-
net etti!” algısı gibi, yanlış bir 
düşünce doğuyor. Arap ha-
nedanların, zaten egemenlik-
lerini halklarıyla birlikte değil, 
“halklarına rağmen” sürdür-
dükleri anlaşıldığı zaman, Arap 
toplumlarının Kudüs konusun-
da hassas oldukları da anlaşı-
lacaktır. 

1-Ömer Aymalı, Kral Faysal’ın Amerika’ya petrol resti, 04 Eylül 2012 http://www.dunyabulteni.net/tarih-dosyasi/225166/kral-faysalin-amerika-
ya-petrol-resti 
2- http://www.derindusunce.org/2015/07/29/kral-faysal-kudus-konusmasi/
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ARAPLARIN 
FİLİSTİN ve KUDÜS 
TAVRI

Abdülkadir TOK

Başlığa özel olarak Araplar diye baş-
lamamız ilk bakışta ilginç ve dikkat 
çekmek için konulan bir başlık gibi 
gelebilir. Lakin durum bundan iba-
ret değildir. Kudüs şehrine ilk yerle-
şen kavimlerin Arap kökenli olma-
sı ve günümüze doğru gelindiğinde 
Kudüs’ün özellikle Osmanlı’nın hâki-
miyetinden çıkmasından(1917) son-
ra kaderini değiştiren ve biz Müslü-
manların kanayan yarasını oluşturan 

en büyük etken, Arapların, daha doğ-
rusu büyük çoğunluğunu Arap ırkının 
oluşturduğu devletlerin siyasi ve dip-
lomatik çıkarları yüzünden isteyerek 
ya da istemeyerek, Kudüs’ün aleyhi-
ne sonuç doğuracak eylemlerde bu-
lunmasıdır.

Filistin’in coğrafi konumuna baktığımız 
zaman neredeyse tamamı Araplardan 
oluşan toplamda 500 milyon Müslü-

man nüfusa sahip devletlerin ortasın-
da bulunmaktadır. Ve göz göre göre 
bu Müslüman nüfusun %5 i dahi ede-
meyecek kadar küçük bir nüfusa sahip 
olan İsrail halen işgallerine, katliamla-
rına devam etmektedir. Bu yüzden biz 
diyoruz ki; Filistin’in durumu Filistin’in 
kaderi değil Arap devletlerinin aldı-
ğı yanlış kararlar attığı hatalı adımlar 
sonucudur ve Müslümanların kusu-
rudur.
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Başta Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emir-
likleri Suudi Arabistan, Bahreyn ol-
mak üzere Arap devletlerinin büyük 
çoğunluğunun batının etkisiyle söz-
de kendi çıkarları uğruna, yakın tarih-
ten bu yana Filistin yerine Büyük İs-
rail Devleti’nin kurulmasını isteyen ve 
destekleyenlerle işbirliği içerisinde ol-
maları hatta Filistin topraklarının İsra-
il topraklarına dâhil eden anlaşmalar 
yapmaları ve işgallere sessiz kalmanın 
yanında kimi zaman zımni ya da aleni 
olarak destek vermeleri olayların sey-
rini Filistin ve Kudüs’ün aleyhine so-
nuçlanacak şekilde değiştirmiş, değiş-
tirmeye de devam etmektedir.

Arap Devletlerinin attığı yanlış adım-
lar, yaptıkları yanlış antlaşmalar, işbir-
likleri, sözde devletlerinin lehine so-
nuç doğuracak siyasi çıkar elde etme 
düşüncesi 3 Ocak 1919 da Paris Ba-
rış Konferansında Hicaz Kralı’nın oğlu 
Emir Faysal İle Dünya Siyonist Teşkila-
tı başkanı Haim Weizmann arasında 
imzalanan kısa süreli de olsa Siyonist 
Yahudilerin Filistin’e göçünü ve yerle-
şimini arttırmasına olanak sağlayan, 
Filistin’in aleyhine İşgalci Siyonist İsra-
il’in Lehine olan Balfour Deklarasyo-
nu’nun maddelerinin tamamını kabul 
eden, FAYSAL-WEİZMANN antlaşma-
sına kadar dayanmaktadır. Sonrasın-
da Ürdün’ün 1967’de Kral Hüseyin’in 
Doğu Kudüs’ü Siyonist işgalcilere tes-
lim etmesi ve 1994 yılındaki sözde ba-
rış diye nitelendirilen Akabe antlaş-
masında Kudüs’ü konu dışı bırakma-
sı ve Kudüs’teki İsrail’in hâkimiyetini 
resmen kabul etmesi Kudüs’e yapılan 
ve sonrasında yapılacak olan ihanetin 
adımlarından sadece biriydi.

Filistin topraklarına komşu olan ve as-
keri güç bakımından iyi konumda olan 
dönemin Mısır Devlet Başkanı Enver 

Sedat’ın Kudüs tutumu da diğer Arap 
ülkelerinden farksız idi. Enver Sedat,  
Kasım 1977 tarihin de Kudüs’e resmî 
bir ziyaret düzenledi. Bu ziyareti sonu-
cunda aslında zımni olarak Kudüs’te-
ki İsrail hâkimiyetini kabul ettiğini tüm 
dünyaya ilan etmiş oldu. Sonrasında 
devam eden resmi ziyaretler sonu-
cunda da Mısır ve İsrail arasında kar-
şılıklı resmi görüşmeler başladı. Bir 
taraftan barış diyen İsrail, öte taraf-
tan Batı Şeria bölgesinde yeni yerle-
şim yerleri açmaya devam edince gö-
rüşmeler tıkanıyordu. İmdada yetişen 
Yahudi lobisinden ABD'nin Dışişleri 
Bakanı Henry Kissinger, ''mekik diplo-
masisi' başlattı. Özellikle Mısır ve İsra-
il'i orta bir yere getirmeyi başardı. Bu 
gelişmenin sonucu olarak  Camp Da-
vid Anlaşmaları imzalandı. Dönemin 
ABD başkanı Jimmy Carter gözetimin-
de 12 gün boyunca süren gizli pazarlık 
sonuçlandı. Mısır devlet başkanı Enver 
Sedat ve İsrail Başbakanı Menahem Be-
gin arasında 17 Eylül 1978'de Camp Da-
vid'de 26 Mart 1979'da imzalanacak ba-
rış anlaşmasının temeli atıldı ve nihayet 
Camp David imzalandı. Bu Antlaşmayla 
Mısır da Kudüs’e ihanet eden Arap dev-
letler arasına katıldı.

Arap liderlerin en radikal en gerçekçi 
görünen Libya Devlet başkanı Muam-
mer Kaddafi’nin de diğer liderlerden 
pek geri kalır yanı yoktu. Kaddafi Hazi-
ran 1993’te Kudüs’e bir heyet gönde-
rip yine sergilediği tutum ve eylemler 
ile zımni olarak Siyonist İşgalci İsrail’in 
Kudüs’teki hâkimiyetini tanıdı. Böyle-
ce o da Kudüs’e ihanet edenler liste-
sinde yerini çoktan almıştı.
Ve gelelim Mescid-i Haram ve Mescid-i 
Nebevi’nin bulunduğu “kutsal toprak-
lar” diye nitelendirilen Suudi Arabis-
tan’a. Suudi yetkililerin de açıklamala-
rından eylemlerinden anlaşılacaktır ki 

Kudüs için Filistin için net bir tavırları 
yoktur. Açık ve net bir şekilde “Her gün 
onlarca Müslümana zulmeden İşgal-
ci İsrail’i tanımıyoruz, Kudüs Filistin'in 
başkentidir” diyemiyorlar, demiyorlar. 
Hatta onlar da sözde iki taraflı barış 
antlaşmasından bahsediyorlar. Ve gö-
züküyor ki, bu barış antlaşması yuka-
rı da bahsettiğimiz İşgalci Siyonist İsra-
il’in kirli emellerine hizmet eden Yüzyı-
lın Antlaşmasıdır.

Geçtiğimiz aylarda Amerikan dergisi 
The Atlantic'in genel yayın yönetmeni 
Jeffrey Goldberg'e röportaj veren Su-
udi Arabistan Prensi Muhammed bin 
Selman, İsrail'in kendi topraklarına sa-
hip olma hakkı bulunduğunu söyle-
yen ilk üst düzey Suudi yetkili olmuş-
tu.Suudi Arabistan'ın fiili lideri olarak 
kabul edilen Prens Selman, "Yahudi 
halkının en azından atalarından kalan 
vatanlarının bir kısmında bir ulus dev-
lete sahip olma hakkı olup olmadığını" 
soran gazeteciye verdiği yanıt hiç kuş-
kusuz Müslümanların beklediği yanıt 
olmamıştı.

"Ben hem Filistinlilerin hem de İsraillile-
rin kendi topraklarına sahip olma hakkı 
olduğuna inanıyorum. Ama herkes için 
istikrarı güvence altına alacak ve ilişki-
leri normalleştirecek bir barış anlaşma-
sına sahip olma zorunluluğumuz var" 
diyerek sözünü ettiği antlaşma, İsrail'in 
lehine bir antlaşmadır. Açıklamaların-
da açıkça belirmiştir ki işgalci Siyonist 
İsrail’in Filistin üzerinde Kudüs üzerin-
deki Müslümanlara zulüm ilkesini esas 
alan hâkimiyetini kabul etmiştir. 
Bir müddet ABD de kalan Prens Selman, 
"Filistin halkının hakları ve Kudüs'teki 
kutsal caminin akıbeti konusunda dini 
kaygılarımız var. Duruşumuz bu. Diğer 
haklara karşı bir itirazımız yok" diye ek-
ledi. Ne kadar içler acısı değil mi! 1 mil-
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yar 700 milyon Müslümanın ilk kıblesi 
için “Evet orası bizimdir, biz Müslüman-
larındır” demek yerine sadece dinî kaygı-
larımız var demekle yetiniyor.

Suudi Prensi Selman açıklamalarında 
Siyonist İşgalci İsrail’le olan ilişkilerini 
eklemeyi unutmuyor: "İsrail'le paylaş-
tığımız birçok çıkar var. Ve barış olur-
sa, İsrail ile Körfez İşbirliği Konseyi ül-
keleri arasında da çok fazla çıkar ola-
caktır." dedi. Aslında Suudi Prensi ve 
bahsettiği ülkeler kendi devletlerinin 
lehine sonuç çıkaracağını düşündük-
lerinden dolayı İşgalci İsrail’i hem dev-
let olarak tanıyıp hem de Filistin’deki 
hâkimiyetini kabul ediyor olabilirler. 
Lakin 1967 hatta 1948’den bu yana 
görülüyor ki işgalci İsrail ile masaya 
oturmak Müslüman ülkelere ve hal-
kına bir fayda vermemektedir. Aksine 
zulmederek zarar vermekte ve gün 
geçtikçe bu zararını arttırmaktadır. 
İşgalci İsrail gün geçtikçe Filistin de ki 
toprak hâkimiyetini arttırmakta ve dış 
devletlerin desteği Müslüman Devlet-
lerin sükûneti, Arap devletlerin sükû-
neti ve kısmen de desteğinden istifa-
de ederek Siyonizm’in hedefi olan Bü-
yük İsrail Devleti kurma yolunda hız-
la ilerlemektedir. Yine söyleyelim Filis-
tin’in bu durumu kaderi değil, Müslü-
manların kusurudur.

Günümüze doğru geldiğimizde tüm 
bu akıl almaz durumlar ve bu etkiler 
daha da belirginlik kazanmıştır. ABD 
Başkanı Donald Trump başkanlık se-
çimlerinden önce büyükelçiliği Ku-
düs’e taşımayı vaadetmiş  ve bu vaadi 
başkan olduktan sonra gerçekleştirir-
ken Ortadoğu’daki kimi Arap devletler 
sessiz bir şekilde bu tabloyu izlemiştir. 
Tabi sonradan Siyonist İsrail rejimi is-
tihbarat bakanı Yisreal Katz,  bu taşı-
ma kararına ilişkin yaptığı bir açıkla-

mada “Trump’ın bu kararı alırken ba-
zı Arap devlet liderleri ile bizzat istişa-
re ederek aldığını söylemiştir.” Katz’ın; 
“ Arap liderleri ile yapılan görüşme-
lerin amacı Filistinlilerin karara karşı 
gösterecekleri tepkileri kontrol altına 
almaktı.” açıklaması ve Suriye Devlet 
Başkanı Beşşar Esad’ın Danışmanı’nın 
“Trump bu kararı Arap ülke liderlerinin 
onayını aldıktan sonra ilân etmiştir ve 
bu karar tüm tarafları ve cepheleri açık 
etmiştir.” açıklaması aslında Arapların 
neden bu karara ve beraberinde cere-
yan eden işgallere sessiz kaldığını bir kez 
daha ortaya koymaktadır.

Geçtiğimiz dönemler de Şubat 2017 
de İsrail'de yayın yapan Haaretz ga-
zetesi, Akabe'de ABD Dışişleri Baka-
nı John Kerry, İsrail Başbakanı Benya-
min Netanyahu, Mısır Cumhurbaşka-
nı Abdulfettah Sisi ve Ürdün Kralı Ab-
dullah'ın katıldığı gizli bir zirveyi deşif-
re etmişti. Deşifrede Filistin meselesi 
dışın da dikkat çeken bir husus da şu-
dur ki Türkiye’nin Kudüs ve Filistin’in 
sorununa artık siyasi ve diplomatik 
olarak karışması müdahale etmesi 
istenmiyordu. İlginç değil mi? Hakkı 
ve hakikati söylemek yerine, gaflete 
düşerek ve bâtıldan yana olarak bâtı-
lı söylemeyi tercih eden Müslüman 
Arap liderler hakikati söyleyenlerin 
de kendilerinden uzak durması için 
Siyonistler ile işbirliği içerisinde 
oluyorlar.
Arap liderlerin yaptıkları bunlarla 
da sınırlı kalmamıştır. ABD tarafın-
dan hazırlanan ve maddelerin ta-
mamının İşgalci İsrail’in hain ve kir-
li emellerine hizmet eden Yüzyılın 
Antlaşmasına da İsrail’in ulusal ga-
zetesi Hayom’un haberine göre az 
önce yukarıda bahsettiğimiz Mısır, 
Ürdün, Suudi Arabistan ve Birle-
şik Arap Emirlikleri’nin liderlerinin 

Haziran ayının ortalarında Ortado-
ğu’ya gelen ABD Başkanı Donald 
Trump'ın damadı ve danışmanı Ja-
red Kushner'e “Yüzyılın Antlaşması” 
planına destek verdiklerini alenen 
açıkladılar.

Ne kadar içler acısı bir durum değil 
mi! Oysa ki bu antlaşmanın madde-
lerinden birkaçı da şudur;

Kudüs’ün tamamı İsrail’in başkenti 
olacak!

Gazze’de yeni bir devlet kurulacak!

Filistinli mültecilerin topraklarına dön-
mesine izin verilmeyecek!

Batı Şeria’da yerleşimlerde bulunan 
Siyonist Yahudiler yerleşimine devam 
edecek!

İşte bizim İslam’ın bel kemiği diye nite-
lendirdiğimiz Ortadoğu’daki Arap ülke 
liderleri Filistin Devletini yok sayan ve 
sonraki süreçler de hedeflenen Bü-
yük İsrail devletinin tohumlarını ye-
şerten bu antlaşmayı alenen kabul 
edip destek veriyorlar. FHA’nın yaptı-
ğı bir habere göre destek vermekle de 
kalmayıp Filistinli, Kudüslü halkın tep-
kisini üzerine çekmemek için bu Arap 
liderler ABD den desteklerinin giz-
li kalması hususunda talepte bulun-
muşlar.. Ne kadar acı bir durum değil 
mi.? İşte yinelemekte fayda vardır ki 
Filistin’in durumu Filistin’in kaderi de-
ğil Müslümanların  kusurudur.

Günümüz de Müslüman liderlerin ge-
neli Kudüs Meselesi hakkında bir açık-
lama yaparken hep Doğu Kudüs diye 
cümlelerine başlarlar. Yani bu liderler 
Batı Kudüs’ün üzerindeki Siyonist İş-
galci İsrail hâkimiyetini kabul etmişler-
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dir. Maalesef ki Doğu Kudüs hakkında 
yaptıkları eylemler de siyasi kınama ve 
birtakım siyasi açıklamalardan öteye 
geçmemektedir.

Arap liderlerin Kudüs’ün ve Müslü-
manların aleyhine sonuçlar doğuran 
bu adımları, dünya üzerindeki Müs-
lümanların tek çatı altında toplanma-
sı ve Siyonist İsrail’e karşı birlikte mü-
cadele etmesinin önündeki en büyük 
engeldir. Lakin unutulmaması gere-
ken şudur; yeryüzünde Müslüman 
nüfusu 1 milyar 700 milyondan oluş-
maktadır. Bizler de Arap liderlerin at-
tığı bu yanlış adımlardan ötürü üze-
rimizden Kudüs’ün sorumluluğunun 
kalktığını sanarak Filistin’i yalnız başı-
na bırakmamalıyız. Aksi takdirde Filis-
tin’e karşı yaptığımız kusurumuzdan 
dolayı Filistin'i tamamen kaybedebi-
liriz. Zira, görüyoruz ki Filistin ve Ku-
düs sürekli işgale maruz kalmaktadır. 
Bu yüzden diyoruz ya; bu sonuç Filis-

tin’in kaderi değil, Arap liderlerin attığı 
yanlış siyasi adımlardan, kalan 1 mil-
yar 200 milyon Müslüman'ın da Arap 
liderlerin bu tavrını bahane ederek Fi-
listin ve Kudüs sorumluluğunu üzerin-
den atıp rehavete kapıldığından dola-
yı Müslümanların kusurudur… Dikkat 
ederseniz Filistinliler, aralarında Suudi 
Arabistan ve toplamda 500 milyon nü-
fusa sahip Arap ülkelerinin bulunduğu 
devlet liderlerinden yardım istemek ye-
rine sadece ama sadece kendilerine di-
ğer mazlum coğrafyalarda olduğu  gibi 
80 milyonluk Türkiye Devleti’ni şefkat eli 
olarak görüp, siyasi ve maddi - manevi 
destek istemektedir. Çünkü onlar da tâ 
Osmanlı’dan bu yana biliyor ki, kendile-
rine en iyi muameleyi yapan bu millet-
tir. Filistin tam 401 yıl Türküyle, Yahu-
disiyle, Hristiyanıyla, Arabıyla, Müslü-
manıyla sorunsuz, sualsiz, huzur, ba-
rış, refah içinde Osmanlı hâkimiye-
tinde kalmıştır. Bu yüzden, biz Türki-
ye’nin orada mazlum durumda olan 

haksız yere, illegal yollarla zindanlar 
da zulüm gören, uluslararası hukuk 
ve yerel hukukta hiçbir dayanağı ol-
madan evlerinden atılan, ülkelerin-
den göç etmek zorunda kalan Ömer 
Bin Hattab’ın, Salahaddin Eyyubi’nin, 
Yavuz Sultan Selim’in, Kanuni Sul-
tan Süleyman’ın, Sultan Abdülhamid 
Han’ın emaneti Kudüslü kardeşlerimi-
zin ümitlerini Arap liderlerin  suskun-
luğuna,  rehavetine ve yanlış eylemle-
rine kurban edemeyiz.  

Her geçen gün Kudüs için yaptığımız 
çalışmalarımızı arttırmalı emanetimi-
ze sahip çıkmalıyız. Yoksa, Arap lider-
lerin tüm bu siyasi ve dünyevi çıkar 
düşünceleri Kudüs’e ve Filistin’e yap-
tıkları ihanetleri sebebiyle Allah mu-
hafaza emanetimiz elden gider. Yine 
Allah muhafaza İşgalci İsrail ilk kıble-
miz Aksa’yı yıkıp yerine iddia ettiği Sü-
leyman mabedini yapmaya kalkarsa 
vebalini ödeyemeyiz. 



24 www.mirasimiz.org.tr

HABER

Mirasımız Derneğinin geçtiğimiz yıl ilk defa düzen-
lediği Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarış-
ması bu sene de devam ediyor. 

2017 yılında ilk defa düzenlenen yarışma konusu iti-
bariyle dünyada bir ilk olarak hemen her kesimin 
takdirini toplamıştı. İlk yarışmaya 39 ülkeden 642 
eser katılmıştı. Kazanan eserler İstanbul’da bulunan 
Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sergilenmişti.
 
Mirasımız Derneği Başkanı Muhammet Demirci, ka-
rikatür yarışmasına büyük önem verdiklerini ve sa-
natın her alanında Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın sü-
rekli işlenmesi gerektiğine inandığını ifade ederek; 
“Sanatın içerisinde kendine yer bulan bir konu her 
zaman gündemde kalmayı başarır. Örneğin, Üstad 
Nuri Pakdil ve rahmetli Mehmet Akif İnan gibi değer-

lerimiz yazdıkları şiirlerle bir neslin hafızasına Kudüs 
ve Mescid-i Aksâ’yı kazımışlardır. Biz edebiyat, re-
sim, minyatür, karikatür, sinema gibi birçok sanat 
dalında bu kirli işgali ve buranın Müslümanlar için 
neden önemli olduğunu anlatabilmeliyiz. 

Bu konu da sanatçılarımıza olduğu kadar onları ye-
tiştiren hocalarımıza, eğitim kurumlarına ve konuyla 
alakalı çalışmalar yapan çeşitli kuruluşlara çok bü-
yük görevler düşmektedir.” diye konuştu.

Son başvuru tarihi 16 Kasım 2018 olan yarışmada 
birinciye 15 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya her 
yaştan amatör ve profesyonel sanatçılar eser gön-
derebilecekler. Bu yıl katılımın daha da yüksek ol-
ması beklenen yarışmaya Eyüpsultan Belediyesi de 
destek verecek.

2. MİRASIMIZ KUDÜS
ULUSLARARASI KARİKATÜR 
YARIŞMASI BAŞLIYOR
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Rahmetli Abdülmetin Balkanlıoğlu 
Hocaefendi ile 2016 yılında 
yaptığımız röportajın tekrarıdır. 
Okurken Hocaefendi’nin şahsına 
münhasır o muhteşem elektriğini 
hissedecek ve Kudüs’e olan aşkına 
tekrar tekrar şahitlik edeceksiniz.
Allah rahmetiyle muamele etsin.

KUDÜS
ÜMMETİN 
NAMUSUDUR
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Hocam, tabi ki sizi tanıyan-
lar iyi tanıyor ancak ilk defa 
görecek ve okuyacak olanlar 
için kısaca kendinizi tanıtabi-
lir misiniz?
1958 yılının Eylül ayında, Ço-
rum’un Sungurlu ilçesine bağ-
lı Aşağı fındıklı köyünde doğmu-
şum. İlkokulun yarısını babamda 
okudum çünkü babam köye a, 
b, c’yi getiren bir muallim. O za-
manlar Anadolu’da yeni yazıyı 
okutan gâvur olur anlayışı hâ-
kimdi. Fakat bu gerilimli ortama 
rağmen babam hem Müslüman 
hem de ileri görüşlü bir mual-
lim olarak yeni alfabeyi köye ge-
tirerek ilkokulun ilk üç yılını bize 
okuttu. Geri kalanı şehirde ta-
mamladık. Daha sonra Çorum 
İHL’ yi bitirerek İstanbul Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi’ni kazan-
dım ancak yarım bıraktım. 

Okulda Akıncılar, Mili Türk Tale-
be Birliği gibi o zamanlar Müs-
lümanların şuurlu kesimlerinin 
ilgilendiği çalışma gruplarının 
içerisinde bulundum. Mahmut 
Efendi Hazretleri ile tanıştıktan 
sonra hayatımda bir yön deği-
şikliği oldu. 
Kendileri hukuk yerine İslami 
ilimlerde devam etmemi söyle-
di ve bende bu çağrıya uyarak 
İmam-Hatip oldum. Bundan hiç 
pişmanlık duymadım. Elhamdü-
lillah iyi ki bu yolu tercih etmişim.

Hocam sizi sıradışı olarak ad-
landırıyorlar. Bunun sebebi 
nedir?
Evet, ben sıradışıyım.(gülüyor) 
Çünkü hocalık vasfının getirdiği 
ve o makamın hakkı olan vaka-
rı ve ağırlığı ben kullanmıyorum. 
Her kasaya her keseye göre bir 
tarzım var. Türkiye ve dünyada-

ki tüm İslami oluşumların hep-
sine iştirak etmesem de onay-
lamasam da en azından Allah 
rızası için onlarla bir araya geli-
yorum. Doğal, sıradan ve sami-
mi bir Müslüman tipi olmaya ça-
lışıyorum.

Özellikle gençler tarafından 
oldukça seviliyorsunuz. Siz 
bunu neye bağlıyorsunuz?
1958 doğumluyum ama saka-
lım hala siyah (gülerek) herhal-
de bundan dolayıdır. Gençleri 
anlayabiliyorum ve hayata na-
sıl baktıklarını biliyorum bu yüz-
den aramızda bir kopukluk yok. 
Aynı frekansı yakaladığım için iyi 
anlaşıyoruz.

Başınızdan geçen ve hiç unut-
madığınız ilginç bir hadise 
var mı?
Birçok hatıra var ancak en çok 
tutulan Bestseller olan bir hadi-
seyi anlatayım.

Aksaray’da bir Cuma hutbesi sıra-
sında sarhoş bir adam cemaatin 
arasından ayağa kalkarak ‘lütfen, 
bir parça da benim için çalar mı-
sınız?’ diye bağırdı.  Herhalde ayı-
lamamış olacak ki kendisini hala 
gazinoda zannediyordu. Tabi, ce-
maat anında ayaklandı adamı çiğ 
çiğ yiyecekler. 

Baktım ortalık karışacak, kımıl-
dayanın cuması yanar diye ba-
ğırdım. O sarhoş adamcağız 
korkuya kapılmış bir şekilde yarı 
korku yarı ümit bana bakıyor. 
Ona doğru döndüm ve ‘bundan 
sonra tüm parçaları senin için 
çalıyorum, otur’ dedim. 

Adam hutbenin geri kalanını 
sessizce huzur içinde dinledi ve 
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cemaat de sakinleşti. Zannedi-
yorum o adamcağız sonradan 
bizim ayrılmazlarımızdan (ce-
maatimiz) oldu. 

Yakın zaman içerisinde bir 
Kudüs’ü Şerif ziyareti gerçek-
leştirdiniz. İlk ziyaretiniz mi?
İlk ve geç kalınmış bir ziyaret! 
Şimdiye kadar gitmediğim için 
suçluluk duyuyorum. Aslında 
bunun sebebi Yusuf El Karada-
vi ve benzeri itibarlı ve ulusla-
rarası çapta âlimlerin fetvasına 
istinaden işgal altında olan Ku-
düs’e gitmek, onların onayıyla 
oraya girebilmek işgal devletine 
meşruiyet kazandırmak anlamı-
na geliyordu. 

Fakat artık konjünktür değiş-
ti. İşgalin getirdiği büyük acılar 
ve yıkımlar karşısında Filistin-
li Müslümanları yalnız bırakma-
mak, fiilen yanlarında olduğu-
muzu ve Mescid-i Aksa’ya sahip 
çıkan uluslararası bir kamuo-
yu olduğunu gösterebilmek için 
oraya gidilmesine cevaz verildi. 
Bende ondan sonra gitmeye 
karar verdim.

Kur’an-ı Kerim’de etrafı mü-
barek kılınmış topraklar ola-
rak geçen bu mübarek belde 
ile Mekke ve Medine arasında 
bir benzerlik görüyor musu-
nuz? Yani Kâbe ziyareti heye-
canı ve manevi coşkusunun 
bir benzerini buralarda yaşa-
mak mümkün müdür?
Peygamber efendimiz s.a.v üçü-
nü de bir sacayağına benzetmiş. 
“Şu üç mescidin dışındaki her-
hangi bir mescide herhangi bir 
amaçla ziyaret düşünülemez. 
Mescid-i Aksa, Mescid-i Haram ve 
Mescid-i Nebevi” buyurmuşlar. 

İlk kıblemiz olması dolayısıy-
la ben Mescid-i Aksa’yı dünya 
Müslümanlarının ortak namusu 
olarak görüyorum. Evet, mane-
vi hava olarak kesinlikle bir farkı 
var hatta bazı konular da daha 
güçlü bir manevi havası olduğu-
nu söyleyebilirim. Mescid-i Ak-
sa’nın etrafı pek bozulmadığı ve 
kendisini gölgeleyecek bir yapı 

olmadığı için manevi havasını 
daha fazla muhafaza edebilmiş. 
Kâbe’ nin yanı başında Zemzem 
Towers var ve insanlar Kâbe’den 
ziyade Zemzem Towers ile ilgi-
lenir olmuş! Hakeza, Medine’de 
de her taraf alışveriş merkezle-
ri ile dolmuş. Bir bolluk ve re-
fah havası var. Bundan dolayı 
manevi şeylere odaklanmak zor 
oluyor. 

Kudüs’te ise her karışta etkileyi-
ci bir durum var Çünkü müba-
rek toprakların üzerinde aynı 
zaman da büyük bir insanlık 
dramı yaşanıyor. İnsanlar se-
bepsiz yada basit sebeplerle 
şehit ediliyorlar.

İlk kıblemizin işgal altında olma-
sı ve kapısında işgal askerlerinin 
olması size neler hissettirdi?
Aslında bundan pek etkilendi-
ğimi söyleyemem çünkü orada 
bekleyen askerlerin gözünde-
ki korkuyu gördüm. Her ne ka-
dar orada bekleyerek ve içeri gi-
renleri denetim altına alarak biz 
buradayız ve buraların sahibi 
aslında bizleriz siz ancak bizim 
silahlarımızın gölgesinde bu-
rayı ziyaret edebilirsiniz mesa-
jı vermeye çalışsalar da sıradan 
bir Filistinli veya Mescid-i Ak-
sa’yı bekleyen murabıtlarla göz 
temasına girmekten dahi çeki-
niyorlar. Bir şekilde göz göze 
gelirlerse hemen silahlarını doğ-
rultuyorlar ki bu da onların için-
deki korkuyu gösteriyor. 

Kudüslü Müslümanlar ile ilgili 
gözlemleriniz neler?
Sadece Kudüs değil, tüm Filis-
tinli Müslümanlar için söyleye-
bileceğim şey bütün dünyanın 
çekindiği, önünde diz çöktüğü 



30 www.mirasimiz.org.tr

Siyonizm’e karşı dimdik durarak 
adeta bir İstiklal Savaşı vererek 
yeni bir Çanakkale Destanı ya-
zıyorlar. Sadece kendi vatanla-
rı için değil, tüm İslam âleminin 
onuru için savaşıyorlar ve mese-
leyi bu yönüyle ele alırsak belki 
de Çanakkale’den daha değer-
li bir mücadele olabilir. Bu söz-
lerimin çarpıtılmasını ve yanlış 
anlaşılmasını istemiyorum. Ben 
Çanakkale Savaşı esnasında sır-
tında top mermisi taşımış Seyit 
Çavuşların, bebeklerinin kunda-
ğına mermi koyarak cepheye ta-
şımış Fatma bacıların ayakları-
nın altını öperim. Ancak ırkçılık 
yapmaya gerek yok. Biz Müslü-
manlar olarak olayları ümmet 
ekseninde değerlendirmeliyiz.

Hocam, sizce Kudüs nasıl
kurtulur? 
Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü haç-
lılardan nasıl kurtardıysa, bugün 

de Kudüs öyle kurtulur. Sela-
haddin Eyyubi zamanında Müs-
lümanlar bir araya gelmiş ve ‘ah, 
bir lider çıksa da onun peşinden 
gitsek ve Kudüs’ü kurtarsak’ de-
miyorlardı. O zamanlar da İslam 
dünyası parça parçaydı. Sela-
haddin Eyyubi’nin hocası Nured-
din Zengi, Müslüman önderleri 
bir araya getirmek için çok çaba 
sarf etti. Âlimleri, vaizleri, hatip-
leri ulaşabildiği her yere gön-
derdi. Orta ölçekli bir birliği sağ-
ladıktan sonra Kudüs’ün fethini 
gerçekleştirdi. Bugün de hedef 
konusunda bir birlik ve ittifak 
sağlanması halinde bunun ba-
şarılması mümkündür.

Türkiye’deki Kudüs ve Mescid-i 
Aksa şuuru ile ilgili neler söyler-
siniz? Bildiğiniz gibi Türkiye ta-
rihindeki 2 önemli darbe olan 
1980 ve 28 Şubat’ın en önemli se-
beplerinden birisi de Kudüs Mi-

tingi ve Kudüs Gecesi olmuştu. 
Bu bilincin oluşmasından neden 
rahatsızlık duyuluyor? 
İşgal devleti şu anda Filistin top-
raklarını kendi toprakları olarak 
görüyor ve neredeyse Filistinli-
lere işgalci diyecekler. Eğer siz 
Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı gün-
dem yaparsanız, Siyonizm bun-
dan rahatsız oluyor. Dolayısıyla 
siz bir takım dinamikleri hareke-
te geçirmeye çalışınca ortaya çı-
kacak hareketi daha filiz döne-
minde kopartarak engellemeye 
çalışıyorlar ki arkası gelmesin. 
Bunun içinde maalesef içimiz-
deki batı ve Siyonizm hayranı 
uşaklarını kullandılar ve kullan-
maya da devam ediyorlar.  

RÖPORTAJ
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Ben Çanakkale savaşı
esnasında sırtında top
mermisi taşımış Seyit
Çavuşların, bebeklerinin
kundağına mermi 
koyarak cepheye 
taşımış Fatma bacıların 
ayaklarının altını
öperim. Ancak ırkçılık
yapmaya gerek yok.
Biz Müslümanlar olarak
olayları ümmet 
ekseninde 
değerlendirmeliyiz.
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İSRAİL’İ 
DOĞURAN 
HAREKET
SİYONİZM 
(3)
Theodor Herzl  
Sultan Abdulhamid’e 
Yalvarıyor!

Theodor Herzl Avrupalı aristokratları Siyasi Siyonizm 
Hareketi’ne kazandırmak için olanca gücüyle çalışmıştır. 
Hedef; etkin kişiler aracılığıyla Sultan Abdulhamid ve Al-
man İmparatoru ile görüşme imkânı yakalayarak Avru-
pa’nın içinde bulunduğu Yahudi Sorunu’na uluslarara-
sı sahada bir çözüm bulmaktı. Herzl’in gayretleri netice-
sinde; Avrupa kraliyet aileleri ve Osmanlı devlet ricaliyle 
dostluk ilişkileri bulunan Polonyalı aristokrat Kont Philip 
Michael de Newlinski, Siyonizm’e ilgi duymaya başlayan 
aydınlardan biri olmuş ve harekete destek sağlamak 
için Herzl’e “Sizi Osmanlılarla görüştürebilirim” demiştir.

Teklifi kabul eden Herzl, Newlinski ile beraber 15 Haziran 
1896 da İstanbul’a gider. Newlinski’nin aracılığı sonucu 
Sadrazam Halil Rıfat Paşa ve Hariciye Veziriyle görüşen 
Herzl, Filistin’e doğru yapılacak olan bir Yahudi göçü-
ne Devlet-i Âliye’nin razı olması durumunda, Osmanlı 
Devleti’nin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan 
kurtarmak için 20 milyon sterlin vermeye hazır ol-
duklarını teklif eder. Ayrıca,  Avrupa basınında önemli 

Suna Durmaz
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nüfuzları olan Yahudiler, Ermeni-
lerin Avrupa’da Osmanlı aleyhine 
başlatmış oldukları karalama kam-
panyasını susturabileceklerdi. Hatta, 
Batı kamuoyunun Osmanlı lehine 
çevrilmesi de mümkün idi. Diğer 
taraftan, Newlinski’ de Sultan Ab-
dulhamid ile görüşme imkanı elde 
etmişti. Newlinski, Theodor Herzl’in 
aracısı olarak Sultan Abdulhamid’e 
şunları söyledi: 

“Museviler namına olarak ma-
kam-ı padişahiye defalarca bazı 
teklifler ettim. İzzet Bey’in maruzatımı 
zat-ı şahaneye ulaştırıp ulaştırmadığı-
nı bilemiyorum. Fakat dünyadaki siyasi 
gelişmeler arz ettiğim tekliflerin kabulü-
ne daha müsaittir. Osmanlı Devleti’nin 
maliyesi büyük sermayedarların 
yardımı olmadan ıslah olmaz. Bu ser-
mayedarlar da Osmanlı’nın idaresinde 
olarak Filistin topraklarında bir yer 
tahsisinden başka bir şey istemiyorlar. 
Sultan Selim Han hazretleri vaktiy-
le Batı memleketlerindeki Musevilerin 
Osmanlı Devleti’ne gelmelerine müsa-
ade etmişti. Padişahımız eğer bu defa 
Musevilerin şu dileğini kabul ederlerse 
hiçbir zarar görmezler. Diğer taraf-
tan, Osmanlı Hükümeti talep olunan 
müsaadeyi vermediği takdirde Yahu-
diler maksatlarına başka vasıta başka 
yol ile varacaklardır. Yahudilerin akıl-
lı servet sahibi olduklarını, duruma 
göre medyada da iş görebileceklerini 
düşününce zaten Anadolu’da mülk-
leri bulunan İngilizler bunları 
Yahudilere teklif ediyorlarsa da Mu-
seviler bu hususta doğrudan doğruya 
padişahımızın himmetlerini tercih 
ediyorlar. Şurasını naza-rı dikkate al-
malıdır ki, Osmanlı Devleti Yahudilerin 
tekliflerini kabul ettikleri takdirde 
dünyadaki büyük sermayedarların 
para yardımlarını hem de Avrupa’nın 
Musevi elinde bulunan en büyük gaze-
telerinin manevi yardımını elde etmiş 
olacaklar. Bu husus,  bu zamanda gör-
mezlikten gelinecek mesele değildir”  
(Dr. Hüseyin Özdemir“Abdulhamid’in 
Filistin Çığlığı” sh:106)

Bu teklife karşı Sultan Abdulhamid’in 

cevabı  şöyle olmuştur:

“ Eğer Bay Herzl senin, benim arkada-
şım olduğun gibi arkadaşın ise, ona 
söyle; bu meselede ikinci bir adım da-
ha atmasın. Ben bir karış dahi olsa 
toprak satmam. Zira bu vatan bana 
değil, milletime aittir. Milletim bu va-
tanı kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır.

O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tek-
rar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye 
ve Filistin alaylarımın efradı birer bi-
rer Plevne’de şehid düşmüşlerdir. Bir 
tanesi dahi gelmemek üzere hepsi mu-
harabe meydanında kalmışlardır. Türk 
İmparatorluğu bana ait değildir; Türk 
milletinindir. Ben onun bir parçasını 
dahi veremem. Bırakalım, Museviler 
milyonlarını saklasınlar, benim İm-
paratorluğum parçalandığı zaman 
onlar, Filistin’i hiç karşılıksız elegeçire-
bilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz 
taksim edilebilir. Ben canlı bir beden 
üzerinde ameliyat yapılmasına müsa-
ade edemem.” (Filistin Sorunu sh:42)

Halifenin “Ben sağ olduğum müddetçe 
Filistin’in Osmanlı bedeninden kopa-
rılmasına izin veremem” anlamında 
olan bu sert cevabını alan Newlinski,
Herzl’e gelerek Kudüs’ten asla
vazgeçmeyecek olan Sultan’ın 
Mescid-i Aksa’nın ebede kadar 
Müslümanların elinde kalmasını is-
tediğini bildirir. Bu cevap üzerine 
Herzl, günlüğüne şu cümleleri dü-
şer: “Ona dedim ki (Newlinski’ye) :Bu 
konuyu halledeceğiz. Kudüs’ü devlet 
sınırlarının (İsrail) dışında bırakaca-
ğız. Böylece kimseye tek başına ait 
olmayacaktır. Ortak kültür ve değer-
lere sahip olan mukaddes mekân 
herkesin olacaktır” (Diaries sh:29)  

İstanbul’un kolay pabuç olmadı-
ğını anlayan Herzl, yine de fazla 
korkuya kapılmamıştı. Yahudi
Devleti hülyasını gerçekleştirmek 
için umutsuzluğa düşmeden ve bı-
kıp usanmadan çalışmaya kararlıydı. 
Bu niyetlerle Londra’ya gidip bura-
daki Yahudi cemiyetleriyle görüştü. 
Daha sonra Paris’e yöneldi. Burada 

Fransız Yahudisi Baron Edmond de 
Rothschid ile görüşme imkânını elde 
etti. (18 Temmuz 1896) Beklenenin 
aksine, Rothschild’le yapılan gö-
rüşme oldukça gergin geçti. Baron 
Herzl’in fikirlerine sıcak bakmamış, 
hatta karşı çıkmıştı. Herzl’in teklif et-
tiği Yahudi Devleti politik liderliğini 
de katı bir şekilde reddetmişti.
Çok umut bağladığı Rothschild’dan 
red cevabı alması üzerine oldukça 
sinirlenen Herzl “Bütün bağlantıla-
rımızda siz esas taş idiniz. Şayet siz 
reddederseniz ( yardımı) ben bu işi 
başka yollardan elde edeceğim. Bü-
yük halk kitlelerini öyle harekete ve 
heyecana getireceğim ki, artık onları 
kontrol etmek çok zor olacak! ” dedi.

Rothschild’la yapılan görüşmenin ba-
şarısız geçmesi üzerine Londra’daki 
arkadaşı Jacop de Haas ‘a mektup ya-
zan Herzl, "Bu durumda tek bir şey 
kalıyor: O da kendi halkımızı hemen 
organize etmemizdir” sözleriyle çizdi-
ği plan üzere yürüyeceğini teyid etti. 
(A History of İsrael 43-44) 

Hahamlar Siyasi Siyonizm’e 
Karşı Çıkıyorlar
Gençliğinde kendini liberal bir Avus-
turya yurtseveri olarak tanıtan ve 
sinegoglara nadiren gittiği için de 
Yahudilikten uzak kalan Herzl, ku-
rulması planlanan Yahudi devletinin 
seküler bir devlet olacağını yazmış 
olduğu “Der Judenstaat”  adlı kita-
bında belirtmiş ve şöyle demişti: 
“İnanç bizi birleştirir. İlim bize öz-
gürlük verir. Hahamlarımızı 
tapınaklarında, ordumuzu kışla-
larında tutmamız lazım. Ha-
hamlarımız ve askerlerimiz hak 
ettikleri saygıyı görmeliler. Ancak 
bunlar devlet idaresine karışma-
malıdırlar” (The Jewish State sh:146 )
İşte bu sözler Hahamların dikka-
tini çekmişti.  Siyasi Siyonizm
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fikrine temelden karşı olanlar, kurulacak olan dev-
lette dinin rolünün olmayacağını öğrenince iyice 
kızmışlardı. Bu kızgınlığı Alman Hahamlar Birliği ol-
dukça sert bir üslupla dile getirmiş ve şöyle demişti:
“Alman Hahamlar Birliği, aşağıdaki hususi açıkla-
maları önemle arz eder:
1-  Siyonistlerin Filistin’de bir Yahudi Devleti kurmak 
için göstermiş oldukları çabalar Yahudiliğin Mesih 
anlayışıyla tezat oluşturmaktadır.
2- Yahudilik, taraftarlarını ait oldukları atalarının 
yurduna olanca güçleriyle sadık kalmalarını zorun-
lu kılar. 
3- Din ve yurtseverlik, Yahudiliğin sağlığıyla (varlığıy-
la) ilgilenen herkesin yukarıda sözü geçen Siyonist 
çabalardan, özellikle de yapılması planlanan kong-
reden uzak durmalarını ister....”  
(A History of İsrael sh:44)

Liberal Yahudiler Filistin’e 
Göç Etmeye Karşı Çıkıyorlar
Herzl’in Siyasi Siyonizm fikirlerine bazı Yahudi 
liberaller de karşı çıkıyorlardı. Hatta bunlar arasın-
da fikirlerinden dolayı Herzl’e “Yahudilerin Jules 
Verne’si* ”diye lakap takıp, alay edenler olmuş-
tu. Bundan başka, “Aklını Yahudilikle bozdu! diye 
Herzl’e hakaret edenler dahi vardı. Siyasi Siyonizm 
hareketine  karşı tepkiler yavaş yavaş basında da 
yer almaya başlamıştı. Örneğin; “Münchener Alle-

gemeine Zeitung” gazetesinde Stefan Zweing imzalı 
yayınlanan bir makalede, siyasi Siyonizm şöyle kriti-
ze ediliyordu:

“Ne oldu bu akıllı ve hikmetli adama? Düşündüğü 
ve yazdığı şeyler ne kadar da aptalca şeyler! Neden 
Filistin’e gidelim. Bizim dilimiz Almanca; İbranice 
değil. Ve güzel Avusturya bizim vatanımız. İmpa-
ratorumuz Franz Josef’in himayesi altında yeterli 
derecede emniyetli ve rahat bir yaşantımız yok mu? 
Her geçen gün Alman dünyasına biraz daha yaklaş-
tığımız şu zamanda, bir Yahudi olarak Yahudiliğe 
yardım etmek istediğini söyleyen bu kişi, neden bi-
zi ayırmaya teşebbüs ediyor? ” (A History of İsrael sh:42)

Yahudiliğin bir ırk değil, sadece bir din olduğu-
na inanan Reformcu Liberal Yahudiler, yaşadıkları 
ülkelerin bağrında erimeyi Filistin’e gitmeye yeğli-
yorlardı. Şayet Siyonizm amacına ulaşır da Filistin 
de bir “Yahudi Devleti” kurulursa, Musevilere ev sa-
hipliği yapan devletler” Sizlerin de bir vatanı var, 
oraya gidin” diyebilirlerdi. Böylece Batı da sosyal 
refah içinde yaşayan Yahudiler, mallarını mülklerini 
geride bırakıp gelişmemiş olan bir ülkeye, Filistin’e 
göçe zorlanabilirlerdi.

Bu yüzden; Siyasi Siyonizm’e karşı sempati besle-
miyor, hatta anti-propaganda yapıyorlardı! 

*Hayal gücü çok kuvvetli olan Fransız yazar. Bilim-Kurgu edebiyatının öncülerindendir. Eserleri sanayi ve teknolojiye ilham kaynağı olmuştur. 

Seksen günde Devri Alem, Aya Yolculuk, Denizler Altında 20.000 

Fersah, Balonla beş Hafta” gibi romanları dünya dillerine çevrilmiştir.
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Tüme varım veya istikra yöntemiy-
le birlikte Ben-i İsrail’in tarih bo-
yunca seyri seferini beş altı fasla 
bölmek, ayırmak mümkündür.  İb-
ranilerden öte Ben-i İsrail’in tarih 
sahnesine çıkmaları Mısır’a girişle-
riyle başlar.

DUHUL
Mısır’a güven içinde girin!
Kur’an-ı Kerim’de ilgili ayet şöyle 
demektedir:  Nihayet Yusuf'un ya-
nına girdiklerinde o, anne ve baba-
sını bağrına bastı ve: "Allah'ın dile-
ğiyle, güven içinde Mısır'a girin" 
dedi (Yusuf Suresi 99).  Bu Hazre-
ti Musa döneminde gerçekleyen 
Huruç aşamasının asimetrisi ve 

başlangıcıdır. Ben-i İsrail’in ya da 
Yakup Oğullarının Mısır’a girme-
leri adeta Hazreti Adem’in cennet-
ten yeryüzüne inmesi gibidir.  Bir 
başlangıç sahnesidir.  Hazreti Yu-
suf ile birlikte Ben-i İsrail Mısır’da 
bir topluluk haline gelmişlerdir.  
Ben-i İsrail kaynakları Hazreti Yu-
suf ile başlayan süreçte Ben-i İsra-
il’in çoğalarak Mısır’da yaklaşık ola-
rak 430 yıl kaldıklarını beyan eder.  
Hazreti Yusuf döneminde Mısır, Fi-
ravunlar tarafından yani Mısır yer-
lileri tarafından değil de kölemen-
lerden bir kral tarafından yönetil-
mektedir.  İsrail Oğulları, Mısır’ın 
kendi kralları ya da firavunlar ta-
rafından yönetildiği dönemlerde 

ayrımcılığa maruz kalırlar. Firavun 
İkinci Ramses Mısır halkını grupla-
ra ayırmıştır. Hazreti Musa döne-
minde ise tahtının tehdit altında 
olduğunu hissetmesiyle birlikte ta-
rihte eşi az görülen bir şekilde zul-
me ve ayrıma yönelmişti.  Gerilim 
içine girmiş bu da onu agresif ha-
le getirmiştir. Ben-i İsrail kadınları-
nı sağ bırakırken erkek çocukları-
nı öldürüyordu. Mısır’daki varlık-
ları ise 4 asrı geçmiş ve başlangıç-
ta Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve 
Binyamin gibi aileden birçok Pey-
gamber bu girişe tanıklık etmiştir.  
Mısır’dan çıkışta veya Huruçta ise 
başlarında yine iki peygamber bu-
lunmaktadır. Kardeş peygamber-

Mustafa ÖZCAN

İSRAİL TARİHİNİN SON FASLI

TETBİR FİNALİ!
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ler;  Musa ile
Harun!

Mısır’a duhul 
veya giriş dö-
nemi Hazreti 
Yusuf ve Es-
bat ile başla-
mıştır. Haz-
reti Yusuf bu 
suretle Mı-
sır’a sultan 
olmuş ve ai-
lesi ve yakın-
ları da Mısır’a 
yerleşmiştir.  
    
HURUÇ
Ben-i İsrail’in 
Mısır’daki fi-
nal dönem-
leri huruç-
tur. Hazre-
ti Musa bilin-
diği gibi Fira-
vun’un sara-
yında büyü-
müş ve ka-
der onu Ben-

i İsrail topluluğunun başına lider 
olarak sevk ve naspetmiştir.  Fi-
ravun Ben-i İsrail’in Mısır’dan çıkı-
şı noktasında ikircikli davranmış-
tır.  Öncesinde Hazreti Musa mu-
cizeler göstermiş ve tanrılık iddi-
asındaki Firavun’u (İkinci Ramses 
olduğu sanılmaktadır)  Huruç ko-
nusunda zar zor ikna edebilmiş-
tir. Bununla birlikte son anda ka-
rar ve fikir değiştirmiş ve sözün-
de durmamıştır. Ben-i İsrail’in göz-
leri yuvalarından fırlamış ve ‘ inna 
lemüdrekun/kıstırıldık’  demişler-
dir.  Hazreti Ebubekir de Medine 
yolunda Sürake tarafından sıkıştı-
rıldıklarında benzeri bir ifade kul-
lanmıştır: ‘ütiyna/ulaşıldık, sarıldık’   

Ramses, çıkış yolundaki Ben-i İs-
rail’i takip etmiş, sıkıştırmış ve son 
anda Kızıldeniz yarıldığında taki-

batını sürdürmüş ve burada ikiye 
yarılan denizin kapaklanması ve 
birleşmesiyle birlikte dalgalar ara-
sında kalmış ve boğulmuştur. Ta-
rihe bir ibret dersi olarak geçmiş-
tir.  Son andaki imanı da fayda ver-
memiştir.  Akabinde Turu Sina’da 
40 yıl boyunca hazırlık devresi ge-
çirmişlerdir. Bu, nesillerin sosyo-
lojik değişimi için gerekli olan bir 
devredir.  Ben-i İsrail burada bir 
olgunlaşma dönemi geçirir, çi-
le çıkarır.  Bunun sonucunda Arz-
ı Mev’ud’a girmeye ehil hale gelir.  
Eski ve Mısır tortuları taşıyan nesil  
inkiraza uğrar.  Zaman seleksiyo-
nu ile birlikte aradan çekilir.  40 yıl 
boyunca Ben-i İsrail dönüşüm ge-
çirmek için adeta manevi anlam-
da karantina altına alınmış, tutul-
muştur.

Kur’an ve Tevrat’a göre Mısır çıkışı 
sonrası İsrailoğulları kronolojisi kı-
saca şöyledir:

Hz.Musa önderliğinde Mısır’dan, 
“arde’l mukaddes/mukaddes top-
raklar”a doğru yola çıkan İsrail 
oğullarının rotaları ve bu rotadaki 
başlarından geçen olayların doğru 
kronolojisi yalnızca Tevrat’ın Tora 
adı verilen beş kitabının içerisin-
deki Çıkış, Sayılar, Levililer ve Tes-
niye kitaplarında yer almaktadır.

Tevrat İsrail oğullarının Mısır’dan 
çıkış kronolojisinin başlangıcı-
nı şöyle verir: “İsrailliler Fısıh Kur-
banı'nın ertesi günü - birinci ayın 
on beşinci günü - Mısırlılar'ın gözü 
önünde kıvançla Ramses'ten yola 
çıktılar.”

DENİZ GEÇİŞİ:
Tevrat’ta yer alan bu kronolojiye 
göre; İsrail oğullarının, Mısır’dan 
hicret etmeye başlamaları ile bir-
likte ilk başlarına gelen olay, de-
nizin yarılma mucizesinin gerçek-
leştiği “deniz geçişi” kıssasının ya-

şandığı olaydır.  “Aynı gece Fira-
vun Musa'yla Harun'u çağırttı ve, 
"Kalkın!" dedi, "Siz ve İsrailliler hal-
kımın arasından çıkıp gidin, istedi-
ğiniz gibi Rab'be tapın. (…..) O gün 
Rab İsrailliler'i ordular halinde Mı-
sır'dan çıkardı.” “Rab Mısır Fira-
vun’u inatçı yaptı. Firavun sevinçle 
ilerleyen İsrailliler'in peşine düştü. 
Musa elini denizin üzerine uzat-
tı. Sabaha karşı deniz olağan ha-
line döndü. Mısırlılar sulardan ka-
çarken Rab onları denizin ortasın-
da silkip attı. Geri dönen sular sa-
vaş arabalarını, atlıları, İsrailliler'in 
peşinden denize dalan Firavun'un 
bütün ordusunu yuttu. Onlardan 
bir kişi bile sağ kalmadı.”

Hazreti Yusuf’un himayesinde gü-
venli bir biçimde Mısır’a giren İsra-
il oğulları, çıkış vaktinde gayet na-
zik bir vaziyettedir. Hazreti Musa 
çalkantılı bir süreçle birlikte atalar 
yurduna dönüşü başlatmıştı. Bu 
süreç fetası olan Yuşa Bin Nun ile 
birlikte taçlanmıştır. Hazreti Mu-
sa’nın çabaları Yuşa Bin Nun ile 
taçlanırken Tâlût’un mücadelesi 
de Davud Aleyhisselam ile meyve 
vermiştir.  

Ben-i İsrail arınma süreci olarak 40 
yıl Tih Çölünde bir o yana bir bu 
yana salınıp durmuşlar lakin  bu-
radan bir çıkış yolu  bulamamış-
lardır. Hazreti Musa’nın sürecini 
ikmal etmek ‘feta’ sı olarak anılan 
Yuşa Bin Nun’a düşmüştü.   Ben-
i İsrail’i siyasi olarak peygamber-
leri yönetse de sonuç olarak yine 
istikra yoluyla iki yükselme döne-
mine, devresine tanıklık ettikle-
rini görebiliyoruz.  Bu iki yüksel-
me dönemi peygamberleri döne-
minde olmuştur. Al-i İmran Sure-
sinin 112’inci ayetinin de bahsetti-
ği gibi Yahudiler ancak Allah’ın ya 
da insanların ipine sarılarak payi-
dar olabilirler. Yeni Ahde yani Haz-
reti İsa dönemine kadar inişli çıkış-
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lı devreler yaşamışlardır. Bunun-
la birlikte bu devreler ‘ilahi’ devre-
ler olarak ifade edilebilir.  Hazreti 
İsa’nın bisetinden sonraki devreler 
ise  ‘beşeri’ devreler olarak okuna-
bilir.   İlahi çerçeveli dönemleri gibi 
beşeri olarak anılabilecek devre-
leri de inişli çıkışlı olmuştur.  İlahi 
çerçeveli dönemlerinde iki yüksel-
me dönemlerine rastlıyoruz. Bun-
lardan birisi Yuşa Bin Nun ve onu 
takip eden devredir.  Yuşa Bin Nun 
Amâlika/Giants denilen bir kavim-
le karşı karşıyadır.  Ben-i İsrail bu 
kavmi ve yapılı oluşlarını gerekçe 
göstererek Hazreti Musa’nın peşi-
ne düşerek Atalar diyarına girme-
yi reddetmişti. Bu kavim hala Ben-
i İsrail’in kolektif hafızasında yaşa-
maya devam ediyor. Zaman za-
man Filistinlilerle Amâlika /Giants 
kavmi arasında kıyaslamalar
yapıyorlar.

 Bu topluluk ile ilgili algılar efsane 
ile gerçek arasında gidip geliyor. 
Ben-i İsrail’i onların üzerine sevk 
eden Yuşa Bin Nun olmuş ve sa-
vaşarak onları yenmiştir. Bunun-
la birlikte Yuşa Bin Nun’un  beşe-
ri evsafı da Amâlika /Giants toplu-
luğuna uygun olarak anlatılmak-
tadır.  Belki de Ben-i İsrail Amâli-
ka topluluğuna heves ederek öze-
nerek liderleri olan Yuşa Bin Nun’u 
onların boyunda ve posunda tas-
vir etmişlerdir. Bununla birlik-
te Yuşa Bin Nun’un fiziki yapısıy-
la alakalı İsrailiyat dışında elimizde 
bir veri yoksa da Kur’an Tâlût’un 
ilim ve fizikte genişlik verilen bir 
kişi olduğunu ifade eder. Bilindi-
ği gibi Mısır’dan çıkışlarında da İs-
rail Oğulları şirke bulanmış Mısır-
lıların adetlerini terk etmekte zor-
lanmışlardır. Ben-i İsrail daima cel-
latlarına özenmiştir.  Bu çerçevede 
Mısır’dan çıkışlarında rol modelle-
ri putperest Mısır ve Firavunlar ol-
muştur.  Keza Diaspora sonrası top-
lanma döneminde de Hitler’e özen-

mişler ve Filistinlilere Nazilerin ken-
dilerine uyguladığı davranışları ser-
gilemişlerdir.  Bir tarafta zulüm gö-
rüp diğer tarafta ise bu zulmü ken-
dileri tatbik etmişlerdir.  Devler top-
luluğu diyebileceğimiz Amâlika Gi-
ants adeta  beşer  içinde dinazor 
soyunu temsil etmekte ve bunlar 
da dinazorlar gibi inkıraza maruz 
kalmaktadır.  Devlik özellikleri fizik 
itibarıyla mı yoksa metafizik itiba-
rıyla mıdır?  Dünyanın bazı bölge-
lerinde Kenan diyarındaki gibi bu 
özelliklere havi insan toplulukları-
na rastlanmış veya hikâye edilmiş-
tir. Tarihçiler Devlerle ilgili rivayet-
lerin efsane olup olmadığını hala 
tartışıyorlar. Bununla birlikte Ek-
vator, Patagonya gibi bölgelerde  
geçmişte bu evsafta insan toplu-
lukları yaşadığına dair kayıtlar bu-
lunmaktadır.  Demektir ki Devler 
sadece Kenan diyarı insanları de-
ğildir veya Filistin’e has ve mahsus 
değildirler.  Günümüzde de Ruan-
da ve Burundi’de yaşayan ve ara-
larında katliamlar yaşanan Tut-
silerle Hutuların hikayesi de geç-
mişin izlerini taşımaktadır.  Bu iki 
topluluk arasındaki en belirgin 
farkı, fiziki özellikler teşkil etmek-
tedir. Tutsiler küçük ve kalkık bu-
runlu, uzun boylu siyahilerdir. Hu-
tu’lar da kısa boyludurlar. Kehf Su-
resinde zikri geçen Zülkarneyn de 
Yecüc ve Mecüc kavmine karşı ip-
tidai özellikler taşıyan mustazaf 
toplumları fiziki  tedbirlerle koru-
ma altına almıştır. Peygamberimi-
zin haber verdiği gibi bu Sed’den 
her gün bir parça düşmekte ve bu 
suretle Yecüc Mecüc’ün  Zülkar-
neyn’in oluşturduğu fiziki enge-
li aşmaları an meselesi haline gel-
miştir. Yecüc ve Mecüc de aynı şe-
kilde Amâlika /Giants denilen dev 
beşeri yaratıklarla mukayese edi-
lebilir.  Milattan önce Ben-i İsra-
il’in iki devrelik yükselişlerinden il-
kinde Yuşa Bin Nun  Devlerin sır-
tını yere getirmiş ve sonunda Mu-

sa’nın (Aleyhisselam) emanetlerini 
Kenan diyarına ulaştırmıştır.

İkinci yükselme dönemleri ise yi-
ne 400 yıllık bir fasıladan sonra 
Tâlût, Davud ve Süleyman Aleyhis-
selam  dönemlerine denk gelmiş-
tir.  Bu sırada da suyun öteki ya-
kasında( Ürdün Nehri’nin ötesin-
de Batı Şeria’da) Câlût ya da Gol-
yat yaşamaktadır.  Savaşçı dev ola-
rak bilinmektedir. Heybeti karşıla-
şanlara ürperti vermektedir.  Da-
vud Aleyhisselam kendisiyle mü-
bareze/düello etmiş ve onu  ölüm-
cül yerinden  sapanla avlamıştır.

Hazreti İsa’nın bisetinden sonra 
ise Ben-i İsrail’e yönelik ilahi ina-
yet kesilmiş ve beşeri inayet dö-
nemi başlamıştır.  İlahi güçle bağ-
ları kesilen Yahudiler beşeri güce 
tutunmuşlardır. İki bin yıldır Kral 
Mesih beklerken, birisi Mesih İb-
ni Meryem diğeri de Hazreti Mu-
hammed olmak üzere iki büyük 
peygamberi izlemeyi becereme-
mişlerdir. Bu nobranlıkları nede-
niyledir. Allah onları Davud soyun-
dan ve Davud gibi bir peygamber 
beklerken ve Mesih’i bu surette ta-
hayyül ederken algılarının tersine  
manevi yönleri ağır basan siyaset 
ötesi bir peygamberle imtihan et-
miştir. Mülkün değil, Melekût âle-
minin sultanını göndermiştir.  Bu-
nun nedeni katılıkları, milli enani-
yetleri ve yanlış algılarıdır.  Kral ve 
siyasi peygamber beklerken Ce-
nab-ı Hak önce manevi ve ahla-
ki âlemin efendisi olan Mesih İb-
ni Meryem’i göndermiş, ardından 
da Hazreti Muhammed ile takvi-
ye etmiştir.  Ama bu keyfiyet on-
ların algılarına cevap vermemiştir.  
İkinci olarak peşinden Hazreti Mu-
hammed’i göndermiş; Hazreti Mu-
hammed ise siyasi algılarına olma-
sa bile milli algılarına ters düşmüş-
tür. Yoksa siyaset ile manevi cep-
heleri cem eden bir yönü olmak-
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la ve bu yönüyle Ben-i İsrail’e hi-
tap etmekle birlikte Hazreti Pey-
gamberin ümmiler/goyimler ara-
sından gelmesi milli algı ve telak-
kilerine ters ve aykırı düşmüştür. 
Bu cihetle de inkâra sapmışlardır. 
Böylece peygamberler yoluna ta-
bi olmamakla, başlarının dikine 
gitmekle ilahi çizgiden sapmışlar, 
çıkmışlardır. Dini yapıları anakro-
nik duruma sürüklenmiş, mün-
cer olmuştur. Buna rağmen Yahu-
diler hala Ben-i İsrail peygamber-
lerinin çizgisinden gittiklerini ile-
ri sürüyorlar.  Bu zeminde ‘atalar 
diyarı’ olarak gördükleri Filistin’in 
siyasi ve manevi tapusunu iddi-
a ediyorlar.  İlahi planda anakro-
nik duruma düşmeleri nedeniy-
le iman zemininde Hazreti Da-
vud ve Süleyman Yahudilerin de-
ğil aksine Müslümanların atasıdır. 
Hazreti Peygamber de bunu çeşit-
li sözleriyle teyit etmiştir. Hazreti 
İsa sonrası nübüvvet konjonktürü 
Hazreti Muhammedin konjonk-
türüdür. Hazreti Musa bile gel-
miş olsa Hazreti Peygambere ta-
bi olma durumundadır.  Nitekim 
Hazreti İsa da İslam ümmeti  için-
de bakiye misyonunu İslam daire-
sinde ikmal edecektir. Müstakil ol-
mayacaktır.   Hazreti Peygambere 
tabi olacaktır.  Ne kan ne de inanç 
bağı olarak bu peygamberler artık 
Ben-i İsrail’in atası değildir. Parale-
linde Ben-i İsrail veya İsrail oğulla-
rı onların ne siyasi ne de manevi 
varisleridir.    

Arz-ı Mev’ud’a dönme konusunda 
Ben-i İsrail Hazreti Musa’ya serkeş-
lik ettiği gibi aynı zamanda Tâlût ile 
birlikte Ürdün Nehri’nin Batı yaka-
sına geçişte de kesin talimatlara 
aykırı hareket etmişlerdir.. 

Ürdün Nehri ilk imtihanlarıdır.  
İkinci imtihan ise Câlût ile savaş-
maktır.  Kendilerine verilen Ne-
hir’den geçerken bir iki avuç su iç-

me dışına çıkmama talimatını ve-
ya ruhsatını ihlal etmişler ve karşı-
ya geçtiklerinde ise bu yüzden sa-
vaşma takatları kesilmiştir. Zinde-
liklerini kaybetmişlerdir.  Kendile-
rinde Câlût ile savaşacak takat bu-
lamamışlardır.  Nehir imtihanı ile 
arınma nöbetinden geçmişler ve 
katıksız olanlar azınlık olarak te-
mayüz etmiştir. Bunlar arasında 
Hazreti Davud da bulunmakta-
dır.  Zafer bunların payına ve his-
sesine düşmüştür. Sabır imtiha-
nından geçenler arza varis olmuş-
lardır. Şöyle bir formülden bah-
setmek mümkündür: sabrı ku-
şanmış, arınma(temhis) imtiha-
nını başarıyla atlatarak çelikleşen 
iradeye kavuşmuş ve katıksız ha-
le gelmiş azınlık, girdiği toplulukla 
mücadeleyi kazanmaktadır.  

KISSADAN HİSSE
 İslam tarihi içinde Ben-i İsrail ta-
rihinin izdüşümleri yaşanmıştır. 
Ben-i İsrail gibi İslam ümmeti de 
çeşitli badireler atlatmış ve çeşitli 
imtihanlara düçar olmuştur. İbra-
niler gibi Müslümanlar da Nehirle 
daha büyük dünya nehriyle ve ni-
metleriyle imtihandan geçmişler-
dir. Peygamberimiz, ‘ ümmetimin 
imtihanı malla ve dünya iledir’ bu-
yurmuştur. Dünya ise ahlaki ve 
manevi değerleri çürütmektedir. 
Müslümanlar Ben-i İsrail’in izin-
de birkaç defa Ürdün Nehrini ge-
çerek Filistin toprağına ayak bas-
mışlardır. Lakin hadislerde haber 
verilen Nehrin hat olduğu Müslü-
manlarla Yahudiler arasında ger-
çekleşecek savaş durumu henüz 
yaşanmadı. Zira böyle bir pozis-
yon İslam’ın zuhurundan beri ya-
kalanamamıştı.  Yahudiler İsrail’in 
kuruluşundan beri ilk defa sava-
şacak bir topluluk haline gelmiş-
lerdir.  Öncesinde dağınık bir hal-
de idiler. İhbar-ı gaybi bugün te-
celli etti. Bu bahse konu savaş iki 
taraf arasında son fasıl veya tetbir 

finali olacaktır.  Elbette bu haber-
ler içinde Mehdi haberleri olduğu 
gibi Hazreti İsa’nın Babü’l Lüd’de 
Deccal’a yetişmesi ve yakalaması 
da vardır.  ‘Baş şerir’ olarak varlığı-
na son verecektir.   Hazreti Musa 
ve Davud Aleyhisselam dönemle-
rinde Ben-i İsrail imbikten geçtiği 
gibi günümüzde de Müslümanlar 
genel olarak Şam bölgesi ve Orta-
doğu’da imbikten geçiyorlar. Ade-
ta  ‘temhis/arınma’ haliyle damı-
tılıyorlar. Çoğunluk oldukları hal-
de azınlık hali yaşıyorlar.  Taife-i 
Mansura (muzaffer bölük) hadisi 
de bu duruma işaret etmektedir. 
Nitekim bu pozisyonu anlatan ha-
dislerden birisi şudur:  "Ümmetim-
den bir bölük, muhaliflerden,  ken-
dilerini yalnız ve yüzüstü bırakan-
lardan etkilenmeksizin kıyamete 
kadar yollarında yürümeye devam 
edecekler, hakkın yanında olacak ve 
hakkı ayakta tutacaklardır; başka-
larının onlardan ayrılması kendile-
rine zarar vermeyecektir."

BABİL SÜRGÜNÜ
Huruç sürecinde Tih’de yönünü 
kaybeden ve çıkış yolu bulama-
yan 40 yıl aynı noktayı tepen İsrail 
halkı  daha sonra daha ağır bir im-
tihana tabi tutulmuştur. Bu meş-
hur Babil sürgünüdür.  Yahudi 
kaynakları Babil Sürgününü veya 
sürgün günlerini 70 yıl olarak tes-
pit etmiştir.  Babil Kralı Nebukad-
nezar  M.Ö. 586  ile 587 yılların-
da Kudüs’ü ele geçirip İlk Mabe-
di yerle bir etmiştir. Ardından da 
İbrani halkını peşine takıp sürgü-
ne; Babil’e götürmüştür.  Bununla 
birlikte arkada kalan İbraniler ve-
ya İsrail Oğulları Mısır yönetimi-
nin vaatlerine bakarak Babil’e ka-
fa tutmuşlar; bunun üzerine Ne-
bukadnezar yeniden bölgeye dö-
nerek (597-598) Ben-i İsrail’i tenkil 
ve tedip etmiştir.  M.Ö. 537 yılında 
Pers Kralı Koreş (Cyrus) Babil sür-
günündeki Yahudileri himayesi al-
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tına alarak yurtlarına iade etmiş ve 
İkinci Mabedin kuruluşuna da vesi-
le olmuştur.  Kısaca Birinci Mabet 
Hazreti Davud ve oğlu Süleyman 
döneminde ve tarafından kurul-
muştur. İkincisi ise Koreş zamanın-
da ve onun yardımlarıyla ete kemi-
ğe bürünmüştür. Bu açıdan Yahu-
dileri sürgünden kurtardığı için Ko-
reş iyi bir nama, şöhrete kavuşmuş 
ve efsane haline gelmiştir.  Bel-
ki de bu açıdan Ebul Kelam Azad 
bir tez geliştirmiş ve bu teze göre 
Kur’an’da Kehf Suresinde bahsi ge-
çen  Zülkarneyn ( İki  Dönemli ve-
ya İki Boynuzlu)  Pers Kralı Koreş’in 
şahsından ibarettir.   Bazı ilahiyatçı-
lar bu teze meyletseler de bu iddia 
düzeyinde bir tezden ibarettir.

DUVARDAKİ EL YAZISI
Koreş’in Babil’e aniden baskın yap-
tığı gece Babil Kralı Belşatzar’ın sa-
rayının duvarına bir el karaltısı yan-
sımıştır.    Babil kralı Nebukadne-
zar'ın oğlu Belşatsar (Baltazar di-
ye bilinir), bir ziyafet esnasında sa-
lonun duvarına gövdesiz bir elin 
"Mene, tekel, ufarsin" kelimelerini 
yazdığını görür ve mânâsını öğren-
mek için Danyal Peygamber'i çağır-
tır. Danyal Peygamber'in yorumu 
şöyledir: "Mene: Sayılı günleriniz 
sona erdi, Tekel: terazide tartıldınız 
ve eksik bulundunuz.  Ufarsin ise 
‘Krallığınız sizden alındı ve Medle-
re ve Perslere verildi’ anlamına gel-
mektedir.  İşte ziyafetten sonra Ba-
bil’e baskın düzenleyen Pers Kralı  
Koreş eylemleriyle bu yansımayı ve 
ibarelerini tabir etmiştir.

İşaya Peygamber bunu gerçekleş-
meden 200 yıl, Koreş’in doğmasın-
dan da 150 yıl evvel haber vermiş-
tir. Bu Endülüslü müfessir ve Endü-
lüs Gazali’si olarak da anılan Ebu’l 
Hakem el Endülüsü (İbnü’l Berra-
can)  Rum Suresinin tefsirinde 61 
yıl evvel  Kudüs’ün fethedileceğini 
haber vermiştir. 522 yılında yazdı-

ğı ve haber verdiği fetih tarihi 583 
(hicri) yılıdır ki, nitekim bu yılda fe-
tih Salahaddin Eyyübi’ye nasip ve 
müyesser olmuştur.  Selefi Nured-
din Zengi ise nispeten genç yaş-
ta vefatından dolayı bu şerefe na-
il olamamıştır.  Bununla birlikte Ka-
dı Mühyiddin Bin Zekiyyüddin bu-
nu Salahaddin Eyyübi’ye haber ver-
miştir.  Selefi Nureddin Zengi’nin 
de bundan haberdar olduğu bir 
gerçektir.  511 doğumlu olan Nu-
reddin Zengi  fetih tarihini görebile-
ceğini ummuştur.  Fethe psikolojik 
olarak çok hazırlanmış ve Aksa’nın 
minberini de fetih öncesi hazırlat-
mış ve Ahit Sandığı gibi bunu fethin 
sembolü olarak savaş alanlarında 
gezdirmiş, dolaştırmıştır.  Lakin ka-
der yaveri olmamıştır.

İşaya Peygamber bir başka gaybi 
müjdesinde Fırat Irmağının suları-
nın kuruyacağını ve Koreş ve ordu-
sunun buradan kolayca karşı yaka-
ya geçeceğini haber vermiştir.  De-
diği gibi de olmuştur.  Bunun da 
günümüze akisleri var. Hadislerde 
Fırat Irmağının kuruyacağı ve altın-
dan altın bir dağın belireceğini, bu-
nun üzerine insanların çatışacağı-
nı haber vermektedir. Bu altın da-
ğın adeta lanetli bir dağ olduğu ve 
insanları çatışmaya ve felakete sü-
rükleyeceği ifade edilmektedir. Pet-
rol de siyah altın olarak bilinmekte-
dir ve gerçekten de Irak petrol yağ-
macılarının istilasına uğramıştır. 
Petrole kan ve  gözyaşı bulaşmıştır.

Danyal Peygamberin Babil salta-
natının Med ve Perslere verildiği-
ne dair keşfi veya öngörüsü aynen 
gerçekleşmiştir.  Osmanlı sonra-
sında da benzeri bir durum yaşan-
mıştır.  Yazar İsmail Kara’nın Şeyh 
Efendinin rüyasındaki Türkiye ad-
lı eserde benzeri bir durum vardır.  
Cumhuriyetin ilk yıllarında ve inkı-
laplar döneminde Osmanlı bakiye-
si Rahmi Efendi müritlerini kahriye 

bedduası çekmeye davet eder.  La-
kin buna takaddüm eden gün veya 
günlerde bir rüya görür. Rüyasın-
da Hazreti Peygamber Cihan Harbi 
sonrası dünyayı paylaştırmaktadır.  
Trakya taraflarında mahcup vazi-
yette Mustafa Kemal durmaktadır 
ve yüzü öteye dönüktür.  Bununla 
birlikte Peygamberimiz yeni dağı-
lımda Anadolu’yu ona pay eder.

DİASPORA/DAĞILMA SÜRECİ
70 yıl sonra Ben-i İsrail’in bir kıs-
mı Babil sürgününden Vadedilmiş 
Topraklara avdet eder, lakin bazıla-
rı da yeni yurtlarında kalmayı tercih 
ederler.  Babil sürgününden sonra 
yurtlarına dönen ve İkinci Mabedi 
kuran Yahudiler milattan sonra ise 
ilahi ipi, tutamaklarını kaybederler 
ve lokal bir sürgünden ziyade küre-
sel bir sürgünle karşı karşıya kalır-
lar.   Milattan 70 yıl sonra Yahudiler 
General Titus ve akabinde 120 ta-
rihinde yine Romalılarca yeryüzü-
ne dağıtılırlar.  Bu dağılma işlemine 
Yunanca diaspora (Arapça: Şetat) 
denilmiştir. Bu tabir dağınık Yahu-
dilere âlem ve isim olmuştur. 

Dağılma/diaspora döneminden 
sonra toplanma dönemi söz konu-
su olacaktır.  Kur’an buna ‘evvelü’l 
haşr’ yani ilk toplanma adını ver-
mektedir. Ben-i İsrail’in yaşadığı ge-
nel süreç anlaşılmadan Kur’an-ı Ke-
rim’in bu yöndeki tabiri de anlaşıla-
mayacaktır. Nitekim de anlaşılama-
mıştır.

Ahzap ve Medine Kuşatması sıra-
sında Yahudiler Medine Vesikası-
nın hilafına Müslümanlara kalleşlik 
yaparlar. Kitap ehli olmalarına kar-
şılık Mekkeli Müşriklerle beraber 
olurlar. Bu da Müslümanlara hak-
lı olarak zor gelir. Anlaşmalı olduk-
ları bir topluluk tarafından arkadan 
vurulmuşlardır. Bu ihanet çembe-
rinden sonra Peygamberimiz Ben-
i Kaynuka, Ben-i Nadir Yahudileri-
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ni sürer. Bunun üzerine Haşr/Top-
lanma Suresi nazil olur.  İsra Sure-
si gibi Haşr Suresi de Tesbih’le açı-
lır. Ayette, ‘ ehli kitaptan nankör-
lük ve inkar edenleri haşrin evveli-
ne doğru süren, çıkaran odur.’ De-
nilmektedir. Burada yer alan ‘lievve-
li’lhaşr’ ibaresini müfessirler Diyar-ı 
Şam’a (Filistin’e) toplanmalarının 
başlangıcı olarak yorumlamışlardır 
(http://www.islamnoon.com/Dera-
sat/Zawal/ch1/awwal.htm ).Burada 
toplanmanın başlangıcından bah-
sedilmiyor. Demek ki dal bi’l ibare 
veya işaretle  toplanmanın sonuna 
da işaret ediliyor. Bu da Osman-
lı’nın yıkılmasından sonraki sürece 
tekabül eder. 1917 ve 1948 sonrası 
süreçleri kapsar.  Hicri 7 tarihinden 
itibaren Medine ve civar bölgeler-
den sürülen Yahudiler Şam diya-
rında toplanmışlar ve 1300 kusur 
yıl sonra da onlara yeryüzüne da-
ğılan öteki Yahudiler katılmış, eş-
lik etmiştir.   Demek ki toplanma 
süreci asırları içine almıştır.  ‘Liev-
vili’l haşr’ ibaresini İsra Suresinin 
104’üncü ayeti ışığında anlamak 
gerekir. İki ayet birbirini tamamla-
maktadır.  Söz konusu ayette ‘ci’na 
biküm lefifa/ Sizi gruplar ve kafile-
ler halinde getirdik ’  buyrulmak-
tadır.  104 ve 110 ülkeden Yahudi-
ler Filistin’de cem edilmiş ve has-
redilmişlerdir.  Diaspora yani yer-
yüzüne dağılmadan iki bin yıl son-
ra Filistin’de yeniden toplanmışlar-
dır. Toplanmanın başlangıcı, mîla-
dî olarak Medine’den sürülmeleri, 
kovulmalarına denk gelen tarihtir.  
Toplanmanın tam miadı ise 1948 
tarihidir. Lakin bu Babil sürgünü 
dönüşü gibi Allah’ın iradesiyle olsa 
da rızasıyla değildir. Beşer ipine tu-
tunarak ‘Atalar Yurduna’ dönmüş-
lerdir.  İsra Suresinin ilk ayetlerin-
de ve 104’üncü ahiret vadesinden 
bahsedilmektedir.  Kısaca Kur’an 
iki ifsat döneminden bahsetmek-
tedir.  İki bozgun veya ifsat vadesi-
nin sonuncusunda Yahudilerin Fi-

listin’e toplanacakları haber veril-
mektedir. Meşhur çağdaş müfes-
sirlerden Muhammed Mütevelli 
Şaravi haklı olarak bu iki ifsat yani 
bozgun ve büyüklenme devresinin 
İslami dönemle ilgili olduğunu zira 
Yahudiler karşısında tek bir muha-
tap kitleden bahsedildiğini bunla-
rın da Müslümanlar olduğuna par-
mak basmaktadır. Yine Muham-
med Mütevelli Şaravi tefsir ders-
lerinde İslam öncesinde Yahudile-
rin ikiyi aşan nice ifsat dönemleri-
ne imza attıklarına işaret etmek-
tedir (https://www. youtube.com/
watch?v=olT6bXxvN2Y&feature=-
youtu.be ).

Şaravi’nin yaptığı yerinde bir di-
rayet tefsiridir.  Bu iki ifsat döne-
minin ilki evvelü’l haşr yani Medi-
ne’den ihraç ve Şam’a yollanma ya 
da Şam’da toplanma döneminin 
hemen öncesine denk gelmekte-
dir. Bugün Müslümanlara yönelik 
küresel kuşatmanın başını yine Ya-
hudiler çekiyor.  Ahzap kuşatma-
sında da baş rolde yine onlar vardı.   
1948’de haşrin/ toplanmanın evve-
liyle ahiri buluşmuş, birleşmiştir.

Nesefi Tefsirine göre Peygambe-
rimiz Ben-i Nadir’i sürdükten son-
ra arkalarından şunu söylemiştir:  
Umdu lievveli’l Haşr ve inna ale’l 
eser: Siz Haşrin yani toplanmanın 
başlangıcına doğru gidin, yollanın 
biz de sizi takip edip, arkanızdan 
geleceğiz! Hazreti Peygamberin  bu 
sözü iki şekilde anlaşılabilir. Bun-
lardan ilki, Hazreti Ömer dönemi-
ni kastederek gittiğiniz yerlere veya 
Şam’a arkanızdan gelecek Şam/İlya 
gibi bölgeler de bize katılacak, ora-
ları da fethedeceğiz. İkinci anlam 
daha muhtemeldir ve şu demek-
tir:  Sizin Filistin’e toplanmanızdan 
sonra taşın ve ağacın dile geldiği, 
size karşı tanıklık ettiği sırada sizle 
yeniden hesaplayacağız.  Filistin’e 
döndüğünüzde Mehdi veya ahir 

zaman halifesi sizleri tenkil edecek 
ve yerlerinizden sökecektir. Ya aslı-
nıza yani peygamberleriniz çizgisi-
ne döneceksiniz ya da imha edile-
ceksiniz.  Kur’an buna İsra Suresi-
nin 7’inci ayetinde  ‘tetbir finali’ di-
yor.  ‘Sizi Medine’den sürdüğümüz, 
söktüğümüz gibi toplandıktan son-
ra da Filistin’den yeniden sökece-
ğiz’ anlamındadır. Kur’an evvülü’l 
haşr demiş ama gerisini açık bırak-
mıştır.  Neden? Esasında vadü’l ahi-
re/son vade bunu da kapsamakta-
dır. İkinci olarak, Kur’an’da yer alan 
birinci cahiliyet tabirinin (el cahi-
liyetü’l ula) de arkası açıktır. Keza 
Kur’an Birinci Ad kavminden bah-
setmektedir.  Mansur Abdulhakim 
gibi kimileri bu bağlamda  ‘dal bi’li-
şare’ yöntemiyle İkinci Ad kavmine 
de işaret edildiğini ifade etmekte-
dir. Buda onlara göre günümüzde 
Amerika Birleşik Devletlerine teka-
bül etmektedir (Mansur Abdulha-
kim Nübüat İlahiyye/İlahi Haberler, 
Mansur Abdulhakim, Daru’l Kitap 
el Arabi, s: 109).

YIĞILMA VE TOPLANMA DÖNEMİ
Huruç, diaspora dönemlerini ye-
niden yığılma ve toplanma döne-
mi takip edecektir. Bu dönemin 
içinde de İkinci Vade veya İkinci İf-
sat dönemleri de saklı bulunmak-
tadır.  Gerçekten de bu dönemde 
Filistinlileri ezdikleri kadar aynı za-
manda İslam ile mücadele etmek-
te ve İslam’ı terör dini olarak yafta-
lamakta ve Müslümanlara yönelik 
küresel kampanyalar düzenlemek-
tedirler.  İkinci Dünya Savaşı döne-
minden farklı olarak Batı sağını da 
yanlarına, arkalarına alan Yahudi-
ler dünyanın ali kıranı baş keseni 
haline geldiler. Büyüklenmeleri o 
hale geldi ki Bernard Henry Levi gi-
bi filozof bozuntularının başı çekti-
ği bir grup Kur’an-ı Kerim’den Ya-
hudilerle alakalı, siyaset ve devlet-
le alakalı ayetlerin çıkarılmasını isti-
yorlar.  Kur’an-ı Kerim’i, din adam-
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larına, hahamlarına emanet edil-
miş bir metin zannettikleri kesin.  
Genlerinde kitabı değiştirme ge-
leneği olduğundan dolayı Kur’an-
ı Kerim’in istisnai bir kitap olduğu-
nu anlayamıyorlar. Şuur altları ye-
niden harekete geçiyor.  Diğer ki-
tapların korunması din adamları-
na havale edilmiş iken Kur’an biz-
zat Allah tarafından korunuyor ve 
tekeffül ediliyor.       
 
İkinci İfsat dönemlerine müteal-
lik olarak Kur’an-ı Kerim şişinme 
ve büyüklenmelerine de atıfta bu-
lunuyor! Peki, bu nasıl olacak? Bu-
nun imkânı ve zemini  ‘ekseri ne-
fira’  ifadesinde gizli. "Mallarla ve 
çocuklarla sizi takviye ettik" ifade-
sinin hemen akabinde ‘ekserü ne-

fire’ ibaresi yer almaktadır.  Mal ve 
çocukları imdat ve takviye etmek 
Yahudilerin çok olduklarını göster-
mez.  Edy Cohen isimli gazeteci de 
Türkiye’de doların fırlaması üze-
rine bir Yahudi’nin dünyanın ya-
rı servetine haiz olduğunu böbür-
lenerek anlatmaktadır. Bir Yahudi 
dünyaya bedel demektedir.
(https://www.aa. com. tr/tr/ dun-
ya/israilli-akademisyenden-tur-
kiye-ekonomisine-yahudi-lobi-
si-tehdidi/1158420). İşte Kur’an’da 
bahsedilen ifsat ve böbürlenme 
budur. Bunlar Karun’un çağdaş 
kopyaları, versiyonları.  Mason-
luk gibi palyatif yollarla judaizer 
kılığında destekçileri de olabilir. 
Bununla birlikte, kitle olarak on-
lar hiçbir zaman çoğunluğu teşkil 

etmezler. Azınlığın da azınlığı po-
zisyonundadırlar. Dünyadaki top-
lam nüfusları 12 ile 20 milyon ara-
sında bir yerde durmaktadır.  Bu-
nunla birlikte ‘ekserü nefira’ ibare-
si Yahudilerin böbürlenme ve bü-
yüklenme vesilelerine işaret edi-
yor. "Ekseri nefira" ibaresi silah 
ve mühimmat üstünlüğü anlamı-
na geldiği gibi, mobilize edilebile-
cek kitle anlamına da geliyor. Kısa-
ca ABD’nin garantisiyle İsrail bölge-
de nitelikli silah üstünlüğünü ele 
geçirmiştir.  Kısaca, BM ve dünya 
mahfillerinde ve borsalarında söz-
leri geçmekte ve bu kurumları ken-
di lehlerine seferber edebilmekte-
dirler. Nefirin açılımlarından biri-
si de ‘en ennefir el am’dır ki "genel 
seferberlik" anlamına gelir. Araplar 
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bunu 'ta’bie' tabiriyle de ifade eder-
ler. En geniş zeminde insanları se-
ferber edebilme imkânına sahip-
tirler ve bu imkânı kendi lehlerine 
kullanabilmektedirler.

TETBİR FİNALİ
Toplanma ve haşir sürecinin sonun-
da tetbir finali yani imha süreci var-
dır.  Haşri tetbir süreci izlemektedir. 
Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde ‘tet-
bir’ ifadesi geçmektedir.  Tetbir “yer-
le bir etmek, tahrip etmek” anlamına 
gelmektedir.   İsra Suresinin ilk ayet-
lerinde şöyle buyrulmaktadır :” İkinci 
Vade gelip çattığında yüzleri karara-
cak, diktikleri yapılar ‘yükseltileri) yer-
le bir edilecektir…”

Hamas liderlerinden İsmail Heniye 
İsrail’in ‘tetbir dönemine’ ve finali-
ne girdiği görüşünü taşımaktadır. 
Abdullah Azzam’ın oğlu Huzeyfe 
aynı kanaattedir.  Huzeyfe Abdul-
lah Azzam şunları söylemektedir :” 
Allah’ın izniyle şimdi biz ‘yüzleri ka-
raracak’ safhasındayız.  Bu merha-
leyi de ‘ilk defa girdikleri gibi Mes-
cid’e (Aksa) girecekler ve diktikleri 
yapıları (yükseltileri) yerle bir ede-
ceklerdir” merhalesi izleyecektir.”  
Bundan sonrasında Huzeyfe Bin 
Abdullah Azzam şunları söyleye-
cektir :” Bunu uzak bir ihtimal ola-
rak görürler. Ben ise göz açıp kapa-
ma mesafesinde belki de daha ya-
kın mesafede görmekteyim…”

ÜÇÜNCÜ MABED
Yahudiler mevhum devletlerini
ebedileştirmek için Kudüs’e ve özü 
Mescid-i Aksa’ya el koymak da-
ha doğrusu yıkarak yerine tasarla-
dıkları Süleyman Mabedini ( Üçün-
cü Mabet) dikmek istiyorlar. Hâl-
buki Üçüncü Mabet  ayakta ve fa-
aliyettedir.  Hristiyanlık dönemin-
de atıl kalan Mabet bilahare İslami 
dönemde yeniden aktif hale gelmiş 
ve faaliyete geçmiştir.  Müslüman-
lar tarafından Mescid-i Aksa şek-

linde ete kemiğe büründürülmüş-
tür. Bunun yerinin Davud veya Sü-
leyman Aleyhisselam’ın kurmuş ol-
duğu mabedin yerinde olup olma-
ması, ona tekabül edip etmemesi  
tâli bir meseledir. Meselenin özüy-
le alakalı değildir.  Hristiyanlık ya-
ni Yeni Ahit nasıl ki eski ahdin bir 
devamı ise, İslamiyet de mühey-
min ve cami olarak bütün semavi 
vahiylerin özünü barındırmaktadır.  
Bu itibarla, Hazreti İsa ve Hazre-
ti Musa’nın manevi varisidir. Bu iti-
barla, Kudüs şehrinde Müslüman-
lar Üçüncü Mabedi faaliyete geçir-
mişlerdir.   İnanç bağıyla Musevile-
ri veya otantik Museviliği İslamiyet 
temsil etmektedir.  Ne inanç bazın-
da ne de kan bazında mevcut Ya-
hudilerle kadim Ben-i İsrail arasın-
da bir bağ vardır.   İnanç bağı asa-
letiyle Müslümanlar üzerinden de-
vam etmektedir.  Kan bağı ise Art-
hur Koestler’in  13’üncü Kabile ki-
tabı da bunu ortaya koymaktadır.  
Bugünkü Yahudiler İslami tabirle 
‘düey’ yani iddia düzeyinde, maka-
mında Musevidirler.  

Hazreti Peygamber Hazreti Hüse-
yin için ‘sibtun mine’l  esbat’ bu-
yurmuştur. Bu Hazreti Hüseyin’in 
Hazreti Peygamberin torunu oldu-
ğu vurgusunu taşıdığı gibi aynı za-
manda onu Yakup’un çocuklarıy-
la eşitlemedir.  Kısaca Hazreti Hü-
seyin Arap olduğu gibi aynı zaman-
da Ben-i İsrail’e de benzerlik arz et-
mektedir.  Hadis şarihleri Hazreti 
Hüseyin’in ‘sıbt’ ifadesiyle, tek ba-
şına bir ümmet ve bir bölük  ola-
rak tasvir edildiğini  ifade etmiş-
lerdir ( Vakafat Mea Sireti’n nebiy-
yi el Mustafa Muhammed, Abdul-
mün’im Mustafa Halime, Guraba 
Yayınları, s: 171).

Müslümanlar İslam’ın ilk günle-
rinde 16 veya 17 ay boyunca kıb-
le olarak Mescid-i Aksa’ya ya da 
Kudüs’e yönelmişlerdir. O sıralar-

da Kudüs’te orjinali üzerine Mes-
cid-i Aksa  veya Tapınak denilebi-
lecek bir yapı bulunmuyordu.  De-
mek ki,  Mescid-i Aksa taşlardan ve-
ya siluetten ibaret bir yapı değildir.  
Üç defa ete kemiğe büründürülse 
de sonuç itibarıyla manevi temelle-
ri olan bir yapıdır. Bu da genel ola-
rak Kudüs toprağıdır.

Hazreti Peygamber de  Aşura me-
selesiyle bağlantılı olarak Musa 
Aleyhisselam’ın  manevi mirası ko-
nusunda ‘nahnu ehakku ve evla 
min Musa minküm’ buyurmuşlar-
dır.  Müslümanların Hazreti Mu-
sa’nın mirasını temsil ve temellükte 
Yahudilerden daha ehliyetli olduk-
larına parmak basmıştır. Bununla 
birlikte Yahudiler Üçüncü Mabede 
ancak İslam inancı üzerinden ortak 
olabilirler.  

Peygamberler döneminden son-
ra Yahudiler onların mirasını tem-
sil edemez hale gelmiş ve anakro-
nik bir duruma düşmüşler ve yapı-
ya bürünmüşlerdir.  Onların yerini 
Müslümanlar doldurmuştur. Bu iti-
barla, Üçüncü Mabet Müslümanla-
ra aittir ve Mescid-i Aksa olarak bildi-
ğimiz çitin kendisidir. Öyle ise Yahu-
diler hangi Mescid-i  Aksa’yı arıyor-
lar, kurmak istiyorlar?  Onların kur-
mak istedikleri mabet küresel Mes-
cid-i Dirar hükmündedir.  Bu itibar-
la aslında yıkmak istedikleri Mes-
cid-i Aksa üçüncü mabettir ve bu 
mabet maddi ve manevi olarak 
Müslümanların mülkiyetindedir.  
Onlar bu Mabede yabancılaşmışlar-
dır.  Kısaca Yahudiler kurmak iste-
diklerini yıkıyorlar.  Kuracakları Ma-
bet de ismen Hazreti Davud ve Sü-
leyman’ın adına olsa da onları tem-
silden uzaktır. Onların tasavvurun-
daki Mabet Deccal mabedidir.  İla-
hi plana aykırılıkları onları anakronik 
hale getirmiş ve Deccal’a taraftarlı-
ğa götürmüştür. Onların bu fesatla-
rı ‘tetbir finali’ ile bertaraf edilecektir. 
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Tarihte görülmemiş bir savaş ya-
şanıyor Kudüs’te. Ve bu savaşın 
şahitleri bizleriz. 

Şahitliğin ne anlama geldiğini 
fark etmediğimiz için, kulaktan 
dolma bilgilerle yaşananlara ba-
kıp geçebiliyoruz. Bu adaletsiz sa-
vaşta, haklı tarafın yanında ol-
mamıza rağmen; bizler seyirci ol-
maktan ve arada bir alkış tutup, 
bazen de “yuuh!” demekten öteye 
henüz geçemedik. 

Yalnız başına mücadeleye terk et-
tiğimiz bu savaşın mağdurları ise, 

bize hiç benzemiyorlar... 
Onlar tarihe destan yazıyorlar.

Evet, abartmıyorum; altını çizerek 
söylüyorum: “Tarihe destan yazı-
yorlar.”

Peki ne yapıyorlar da destan ya-
zıyorlar?

Mescid-i Aksa’ya yapılan 40-50 ki-
şilik Yahudi baskınında tekbir ge-
tirip, şehit olmayı göze alarak İs-
rail polisi önünde kendini siper et-
tiği için mi?
Mescid-i Aksa’yı boş bırakmayıp, 

görev şuuruyla nöbet tuttuğu için 
mi?
Ya da Siyonist işgale karşı direnişi 
seçtiği için mi?

(Ki bu bazıları için, kendi evinin iş-
galciler tarafından yıkılması ve yı-
kım masrafının kendisine ödetil-
mesi demek olur. Bu şartlarda di-
reniyor olmak kast ediliyor.)

Evet, bunlar çok önemli işler. An-
cak Kudüs’te yaşanan olaylar yal-
nızca bunlardan ibaret değil.

Şunu herkes aklının bir köşesine 

Orhan BUYRUK

KUDÜS’ÜN SAVAŞLARI
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not etsin; Kudüs’te ekonomik bir 
savaş var!

Her türden, bin bir bela-sıkıntı çektiği-
niz bir ortamda paranın gücüne da-
yanmak, gerçekten her babayiğidin 
harcı değildir. Daha iyi bir maaş tek-
lif edildiğinde dahi vefayı -dostluğu bir 
kenara bırakıp koşarak atlayan biz-
ler, Kudüslülere yapılan teklifler karşı-
sında ne yapardık kim bilir!

Gelirinizin giderlerinizi karşılama-
dığını düşünün…
Topraklarınızı işgal edenler tara-
fından ağır vergilere maruz kalı-
yorsunuz. Sudan sebeplerle tutuk-
lanıyorsunuz. Çocuklarınıza iste-
dikleri gibi bir hayat sunamıyorsu-
nuz. Her türlü özgürlüğünüz kısıt-
lanmış.

Bütün bu zorlukların içerisinde evi-
nize 2 milyon dolarlık bir teklif yapı-
lıyor. Yani 9 milyon beş yüz bin Türk 
Lirası. Eski parayla 9 trilyon! 

Yalnızca para vererek sizi ortada bı-
rakmıyorlar. Ayrıca istediğiniz ülke-
de vatandaşlık, ev, iş, araba gibi 
cömert imkânlarda sunuyorlar.

Şimdi filmi başa saralım:

Mescid-i Aksa’da namaza gidiyor-
sunuz. Kapıda bekleyen İsrail as-
kerleri kimlik belgenizi alıp çıkış-
ta alırsın diyerek bu şartla sizi içe-
ri alıyor. Çıkışta muhatap olduğu-
nuz askeri göremiyorsunuz. Nöbet 
değişimi olmuş. Kimliğinizi sordu-
ğunuzda ise alaylı bir tavırla ‘Ben 
mi aldım!’ gibi cevaplarla karşıla-
şıyorsunuz. Sizi en uzak polis ka-
rakollarına yönlendiriyorlar.

Sonra o karakol senin bu karakol 
benim akşama kadar dolaşıp du-
ruyorsunuz. Kimlik belgesiz her an 

tutuklanma durumunuz var. Ay-
rıca o gün işinizden oluyorsunuz. 
Bu, günlük yaşamın en olağan ve 
en hafif zulmüdür. 9 milyon ise iki 
dudağınızın arasında, her an sizi 
bekliyor.

Gecenin bir vakti kapınız tekmele-
niyor. İsrail asker ve polisleri evini-
zi basıyor. Yerle bir ediyorlar evini-
zi. Evladınızı eyleme katıldı gerek-
çesiyle alıp götürüyorlar. Sonu ne 
olacak bilmiyorsunuz. Ardından, 
işgalci mahkemesinin verdiği ka-
rar 10 yıl…

Şimdi gözünüz diğer evlatlarınız-
da. Onlar da büyüyecek ve onları  
da böyle bir son bekliyor. Peki ya 
sizi alırlarsa, geride kalan eş ve kü-
çük çocuklar ne olacak?

Şimdi, dünyanın en güzel coğraf-
yasında lüks bir hayat yaşamak 
varken bu acıları çekmek ne ile ifa-
de edilir?

 10 yıl ceza almış evladınızı da ala-
rak müreffeh bir hayat kurmak 
için tek yapmanız gereken, onla-
rın teklifine ‘Evet’ demek!  9 mil-
yonla birlikte bütün bu acılardan 
ve zulümden uzaklaşacaksınız. 
Ama  bu göz alıcı teklifleri redde-
dip Mescid-i Aksâ yakınında kal-
maya devam ediyorsunuz!

Kudüs’te yaşayan her Müslüma-
nın roman olacak bir hikâyesi var-
dır. Hangi birini yazalım…

İşte böyle bir ortamda vergilerle, 
avukat masrafları ile, mahkeme 
para cezaları ile hepten beliniz bü-
külmek isteniyor.
9 milyonu size cazip hale getirecek 
ne kadar ekonomik yaptırım var-
sa üzerinizde uygulanıyor. Haya-
tın pahalılığı ise ayrı çile...

75 kuruşa aldığımız pet şişe suya 
orada 7 lira vermek zorunda kalı-
yorsunuz. Böyle bir zeminde ev ki-
ralarını duymak bile istemezsiniz. 
3,500 TL‘den başlayan ev kiraları 
nedeniyle bazı Filistinliler dayana-
mayıp Utanç Duvarı’nın arka kıs-
mında kalan mahallelere taşını-
yor.

Zaten İsrail’in istediği de Kudüs 
bölgesinde Müslüman nüfusun 
azalması…

İşte Kudüs’teki ekonomik savaşın 
kısmen özeti böyle.

Ve bizim, tek tek hepimizin;  tril-
yonluk tekliflerle lüks bir hayatı 
elinin tersi ile iten bu kahramanla-
ra karşı vazifelerimiz var.

Onları yalnız bırakmayıp, bizim 
adımıza ilk kıblemize sahip çıkan 
bu kahramanları İsrail’e muh-
taç ettirmeyelim. Maddi manevi 
omuz verelim.

Omuz verelim ki bu destanın bir kö-
şesinde bizim de ismimiz okunsun, 
okunsun ki bize şahitlik  etsin…
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İnsanlık tarihi boyunca pek çok din ve inanç olagelmiştir. Bunlardan bazıları Allah tarafından hak üzere gönderil-
miş, bazıları ise insanların indirilmiş dini bozarak kendilerinin oluşturdukları itikatlardır. İster indirilmiş ister sonra-
dan oluşturulmuş olsun, bahis konusu dinler için değişmez ortak nokta, kutsallık bilincidir. Her din ve inançta, kut-
sal mekânlar, zamanlar ve nesneler olmuştur. Bu kutsallar, din mensupları ile Tanrı veya beşer üstü güçler arasındaki 
manevi bağlantı kurma veya sürdürme bağlamında devreye girmiştir. Kudüs şehri de bu kutsal mekânlardan biridir.

Kudüs sadece İslam’ın değil Yahudilik ve Hıristiyanlığın da kutsal saydığı bir şehirdir. Hz. Peygamber Efendimiz (sav), 
insanlık tarihinde ilk kutsal yapının Kâbe, ikinci kutsal yapının ise Mescid-i Aksa olduğunu buyurmuştur. Hadisle-
re göre Hz. Âdem (as) Kâbe’yi yaptıktan 40 yıl sonra Mescid-i Aksa’yı inşa etmiştir. Zaman ilerleyip Âdemoğulları hak 
yoldan saptıkça bazı doktrinler değişmiş, ancak bu iki mekânın kutsallığı fikri gelecek nesillere miras kalmıştır. İs-
lam’dan önceki dönemde Araplar Kâbe’yi kutsal gördükleri gibi, Kudüs de Hz. Musa’dan önce de bölge insanları ta-
rafından kutsal ve mübarek olarak görülmüştür. O dönemde Kudüs’ün kutsallığı algısının münharif olduğuna işaret 
edilmelidir; Kudüs şehrinde insanlar şehrin ilahı olarak Şalem ve Tzedek adlı putlara tapınırlardı.

Doç.Dr. Eldar HASANOĞLU

KUDÜS’ÜN YAHUDİLER 
İÇİN KUTSALLAŞMA 
SÜRECİ
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Kudüs'ün Kutsallaşmasının
Aşamaları 
Yahudilik, vaat edilmiş toprak-
lar fikri ile kutsal mekân algısını i-
nancın sütunlarından biri haline 
getirmiştir. Bu iddiaya olan konu 
topraklar Kenan topraklarıdır ve 
Nil’den Fırat’a kadar uzanır. Yahu-
diler için Kudüs veya İbranice adıy-
la Yeruşal(ay)im, ibadet sırasında 
yüzlerini döndükleri kıbledir, kut-
sal şehirdir, kutsallığın odağıdır, 
kutsiyetin ta kendisidir. Kudüs sa-
dece bir toprak parçası olmayıp bir 
kavramı ifade etmektedir ve dünya 
egemenliği açısından merkeziliğin, 
uluslar açısından seçilmişliğin ifa-
desidir. Yahudilerin kıblesi sayılan 
Bet ha-Mikdaş’ın (Süleyman Ma-
bedi) bulunduğu Kudüs, hem di-
ni hem de politik bir merkez konu-
mundadır. 

Pek çok yerde Kudüs’ten bahsedildi-
ği sırada, Kudüs’ün başkent olduğu 
İsrailoğulları’nın son bağımsız krallı-
ğı olan Yehuda (M.Ö. 930-M.Ö. 586) 
topraklarının tamamı kastedilir. Ne 
var ki Kudüs’ün kutsallığı fikri Yahu-
diliğin evveliyatından gelen bir olgu 
değildir. Bu şehir başlangıçta İsrai-
loğulları’nın hayatına siyasi merkez, 
başkent olarak girmiş, devam eden 
süreçte dini bir anlam kazanarak za-
man içerisinde kutsallaşmıştır. 

İsrailoğulları nezdinde Kudüs’ün a-
lelade bir şehir iken sonradan kut-
sallaşması olgusunun net anlaşıl-
ması için konuyu zaman dilimleri-
ne ayırarak irdelemek gerekir. Bu 
zaman dilimlerinden ilki, Yuşa’dan 
Hz. Davut’a kadarki aşamadır.

1. İsrailoğulları’nın Kudüs’ü fethi
Kudüs, İsrailoğulları’nın hayatına 
Hz. Musa’nın (as) halefi Yuşa (as) 
zamanında girer. Yahudi kutsal 
metin koleksiyonunun Tevrat kıs-
mında Kudüs/Yeruşalayim kelimesi 
geçmez. Tevrat’ın Hz. Musa’ya veril-

diği gerçeği göz önüne alınırsa, bu-
radan Hz. Musa zamanında (M.Ö. 
XIII. yy.) Kudüs’ün İsrailoğulları ta-
rafından bilinmediği çıkacaktır. Ya-
hudi kutsal metinlerine göre İsrai-
loğulları Yuşa (M.Ö. XII. yy.) önder-
liğinde Kenan topraklarını ele geçir-
meye başlamış, bu sırada Kudüs’ü 
de yerli sakinlerden Yevusiler’den 
almışlardır. Şehrin valisi Adonitze-
dek’i öldüren Yuşa bu şehri İsrailo-
ğulları’nın 12 kabilesinden Yehuda 
ve Benyamin soyundan gelenler a-
rasında taksim etmiştir. Ancak Ye-
vusiler hâlâ şehirde oturmaya de-
vam etmiş, buradaki egemenlikleri-
ni sürdürmüşlerdir. Metinlerde an-
latılanlardan çıkarıldığına göre Yu-
şa’nın Kudüs’e herhangi özel bir ilgi-
si bulunmamıştır. 

Kenan topraklarını ele geçirmeye 
başlayan Yuşa ilk olarak Eriha’yı al-
mış, ardından Ay kentine yönelmiş-
tir. Yuşa’nın Kudüs’e yönelişi, bu 
şehri elde etme amacıyla değil itti-
fakta olduğu Giv’on’un tehlikede ol-
ması yüzünden savunma gayesiyle 
gerçekleşmiştir (Yuşa 10:1-7). Me-
tinler bu savaşta Yuşa’nın duasıy-
la güneşin ve ayın durduğu vs. pek 
çok olağanüstü olaylar anlatsa da 
(Yuşa 10:11-14) Kudüs’ün ayrıcalığı-
na, özel olmasına yönelik herhangi 
bir îmâ içermez. 

Ele geçirdiği şehirlerin sakinlerini 
sağ bırakmayan Yuşa’nın Kudüs’te 
Yevusiler’e hiçbir şey yapmaması 
(Yuşa 15:63), onun bu şehri sahip-
lenme duygusu taşımadığına yo-
rumlanabilir. 

Her ne kadar Hz. Musa’nın dilinden 
anlatılanlar (Tesniye 12:1-10) Ku-
düs’e yönelik yorumlanmışsa da, 
sayılan bu olgular o dönemde Ku-
düs’ün İsrailoğulları’nın gündemin-
de olmadığının, kimsenin Kudüs’e 
yönelik herhangi bir bağ hissetme-
diğinin kanıtıdır.

2. Sıradan şehir Kudüs
Kudüs, daha önce Yuşa tarafından 
fethedilse de onlar bu şehre sahip o-
lamamışlardır. Hz. Davut zamanında 
ele geçirilip başkent yapıldığında bu 
şehir “yabancıların şehri” ve “Yevu-
siler’in şehri” olarak biliniyordu (Hâ-
kimler 19:12; II. Samuel 5:6; I. Tarih-
ler 11:4-6). Şehir İsrailoğulları’nın ha-
yatına Hz. Davut ile girer. 

Ondan önce, Yahudi kutsal me-
tinlerinde Kudüs İsrailoğulları için 
herhangi bir dini referansla anıl-
mamıştır. Yahudiliğe göre Hz. İbra-
him’in (as) oğlu Hz. İshak’ı kurban 
kesme (akeda) yeri kabul edilen 
Moriya’nın Kudüs’te olduğu bilgisi, 
Yahudi kutsal metinlerinde geçme-
yip sonraki dönemlerde yapılan bir 
özdeşleştirmedir (krş. Moriya-Mer-
ve). Nitekim İsrailoğulları’nın, kut-
sallaşmasından önce akeda sebe-
biyle Kudüs’e bir bağ hissetmeleri-
ne yönelik bir işaret yoktur. 

Vaat edilmiş toprakları Kenanlı-
lar’dan almak emredilse de, Hz. Da-
vut dâhil ona kadar İsrailoğulları’n-
dan kimsenin bu şehre saldırısında 
dini saik bulunmadığı gibi ilahi bir 
emrin gereğini yerine getirmeleri 
motivasyonundan da bahsetmek 
mümkün değildir. 

Çünkü Yuşa’dan Hz. Davut’a ka-
darki dönem hakkında bilgi veren 
metinlerde Kudüs İsrailoğulları i-
çin herhangi bir dini referansla a-
nılmamış, hiçbir dini söyleme konu 
olmadığı gibi herhangi bir ayrıcalı-
ğa da sahip olmamıştır. Buna kar-
şın, ataları Hz. İbrahim (as), Hz. İs-
hak (as) ve Hz. Yakup (as) ile eşle-
rinin gömüldüğü Hevron/el-Halil 
şehri, o dönemde İsrailoğulları’nın 
yakınlık duydukları şehirdi. İsrai-
loğulları’nın ilk kralı Şaul/Talut Ku-
düs’e yönelik herhangi bir yakınlık 
duymamıştır.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi, eldar.hasanoglu@ikc.edu.tr
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3. Kudüs’ün Başkent Olması
M.Ö. XI. yy.’ın sonlarında Hz. Davut (as) 12 kabilenin ta-
mamının desteğini alınca Yevusileri Kudüs’ten çıkararak 
burayı başkent yapmış, ikametgâhını bu şehre taşımıştır. 
Böylece Kudüs, İsrailoğulları’nın hayatına ilk olarak poli-
tik bir merkez olarak girmiştir. Kudüs’ün Hz. Davut tara-
fından başkent seçilmesi de, şehrin taşıdığı herhangi dini 
bir özellikten dolayı değil stratejik ve politik konumu gere-
ğiyle olmuştur. O zamana kadar Yevusiler’in elinde oldu-
ğu için hiçbir kabile Kudüs’ün başkent seçilmesiyle bir im-
tiyaza sahip olmayacak, kabileler arasında eşitsizlik nede-
niyle tedirginlik ortaya çıkmayacaktı. 

Kuzeydeki İsrael’li kabilelerle güneydeki Yehuda’lı ka-
bileler arasındaki tampon bölge konumunda olan Ku-
düs, her iki tarafı yönetmek için elverişli coğrafi ko-
numdaydı. Dinin toplumdaki birleştirici rolünü kavra-
yan Hz. Davut (as), Kudüs’ü sadece politik merkez yap-
makla yetinmemiş, İsrailoğulları’nın kült objesi Ahit 
Sandığı’nı buraya getirerek burada mabet inşa etmeye 
niyetlenmiştir. Bununla o, Kudüs’ü İsrailoğulları için ha-
c şehri yapmayı hedeflemiştir. Ancak bu mabedin yapı-
mı ona değil oğlu Hz. Süleyman’a (as) nasip olmuştur. 

4. Kudüs’te Süleyman Mabedi
Kudüs İsrailoğulları’nın hayatına dini boyutuyla Hz. Süley-
man (as) zamanında girmiştir. Krallığının 4. yılında Hz. Sü-
leyman babasının yapmak istediği mabedi inşa ettirmeye 
karar vermiş, mabedin inşası 7 yıl sürmüştür. Mabed açıl-
dığında Hz. Süleyman vaazında Yahve’nin Kudüs’ü seçti-
ğini beyan etmiştir.  Bu, kutsallaşmanın ilk adımı olarak 
değerlendirilebilir. Ne var ki bu algı toplum psikolojisinde 
kendine hemen yer etmemiştir. Hz. Süleyman’ın vefatın-
dan sonra krallığın İsrael ve Yehuda devletleri olarak ikiye 
ayrılınca rakip devletin saldırırken İsrailoğulları’ndan olan 
askerlerin Kudüs’e ihtiram göstermemeleri, Kudüs’teki 
mabedin talan edilmesi, savaş öncesinde taraflar arasın-
daki görüşmelerde Kudüs’ün ayrıcalığından bahsedilme-
mesi, eskiden olduğu gibi bâma’ların ziyarete devam edil-
mesi ve Kudüs’teki mabede alternatif ibadet mekânı olan 
Dan ve Beyt-El’de ibadete kimsenin karşı çıkmaması gi-
bi dönemin ibadet kültüründe Kudüs’ün sıradanlığı gibi 
gerçekler, o dönemde İsrailoğulları toplum psikolojisinde 
Kudüs’ün ayrıcalıklı, kutsal görünmediğine işarettir. Nite-
kim arkeolojik kanıtlar, Kudüs’ün M.Ö. XVIII. yy.’lar arasın-
da önemli bir konumda olmadığına, canlanmanın VIII-VII. 
yy.’dan itibaren başladığına işaret eder.

I. Krallar 8:16; II. Tarihler 6:5-6.
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5. Siyasal İmtiyaz
Kutsallaşmanın bir sonraki aşaması Yehuda kralları Hizki-
ya (M.Ö. 727-697) ve Yoşiyahu (M.Ö. 640-609) ile gerçek-
leşmiştir. Bu iki kral, yabancıların saldırılarına karşı dura-
bilecek güçlü devlet oluşturmak için politik toparlanmaya 
ihtiyaç duymuşlardır. İsrael devletinin M.Ö. 721’de Asur-
lular’ın saldırısıyla düşmesinin yarattığı travma, Hizkiya’yı 
güçlü bir devlet kurmak için her yolu denemeye, bu me-
yanda dini de kullanmaya yönlendirmiştir. Bu bağlamda 
Hizkiya, politik merkezileşmenin yolunun ibadet ve dini 
merkezileşmeden geçtiğini düşünmüştür. İbadetin mer-
keziliğinin önündeki en önemli engel, İsrailoğulları’nın asır-
lardır tapına geldikleri bâma adlı yerel tapınma yerleri, tür-
beler idi. Bu yapılara karşı savaş açarak onları tasfiye eder-
ken Hizkiya Kudüs’teki mabedi toplum nezdinde mute-
ber kılmanın yollarını aramışlardır. Hizkiya şehrin surları-
nı tamir ederek savunma hattını güçlendirirken merkezili-
ğin toplumsal kabul görmesi için bâma’lara karşı mücade-
le etmiş ve burada görev yapan Levi soyundan gelmeyen 
din adamlarının direncini kırmak için Süleyman Mabedi-
nin ayrıcalığı ve buna ilişkin kurallar fikrini öne sürmüştür.
Hizkiya ile başlayan aktif kutsallaşma serüveni onun 

ölümünden yaklaşık 60 yıl sonra krallığa geçen Yoşiya-
hu ile bir ivme daha kazanmıştır. Bâma’lara karşı müca-
deleyi başarıyla sürdüren Yoşiyahu, Süleyman Mebe-
dinin üstünlüğünü kabul ettirmek için uğraşmıştır. Bu 
bağlamda en dikkat çeken olay, İsrailoğulları’nın kay-
bettiği Sefer Tora, yani kutsal metinlerin Süleyman Ma-
bedinde bulunmasıdır. Bu nüshanın bulunması üzeri-
ne Yoşiyahu toplumun ileri gelenlerini mabede topla-
yarak Sefer Tora’yı onlara okumuş ve atalarının Tan-
rı ile ahitlerini onlarla yenilemiş, ahde sadık kalacakla-
rına yemin ettirmiştir. Sosyolojik açıdan değerlendiri-
lince, bu ahitleşme ve yemin İsrailoğulları’nı Süleyman 
Mabedi etrafında toplamanın en güzel yoludur. İsrailo-
ğulları’nın en kutsal objesi olan Sefer Tora’nın mabette 
bulunması, toplum gözünde burayı özel bir ehemmi-
yete bindirmiş, bâma’lara karşı mabedin ayrıcalığı tes-
cillenmiş, merkezileştirme siyaseti başarılı olmuştur. 
Bu zamandan itibaren bâma’larda tapınma kesilmiş ve 
Kudüs İsrailoğulları için yegâne tapınma yerine dönüş-
müş, şehrin önemi ve eşsizliğine ilişkin söylemler ve ila-
hilerle (Yeşaya 2:2-4; Mezmurlar 44, 122, 125-126) Ku-
düs’ün kutsallığı fikri güçlendirilmeye çalışılmıştır.
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6. Kutsal Şehir Kudüs
Kudüs’ün kutsallaşması sürecinin nihai evresi Babil Sür-
günü ile gerçekleşmiştir. M.Ö 586’da Babil kralı Buhtun-
nasr saldırarak Yehuda devletini tarihten silmiş, mabe-
di yıkmış, İsrailoğulları’nı Babil topraklarına sürmüştür. 
Yaklaşık bir buçuk asır önce İsrael devletinin yıkılmasıy-
la İsrailoğulları’nın ihtiyaç duydukları merkezileşme si-
yaseti sonucu Kudüs’ün kutsallaşması fikri, artık reel bir 
mesele olarak tecrübe sahasına çıkmıştır. Ana yurtla-
rından uzak düşen İsrailoğulları, vatanlarına duydukları 
özlemlerini Kudüs’ün şahsında dile getirmişlerdir. Sür-

gün neticesinde Kudüs, İsrailoğulları’nın manevi bağlı-
lık duydukları bir merkez haline gelmiş, vatanı semboli-
ze eden bir şehre dönüşmüş, İsrailoğulları Babil ırmak-
larının kıyılarında oturup vatan özlemiyle “Ey Kudüs, se-
ni unutursam sağ elim kurusun. Seni hatırlamaz, Kudüs’ü 
en büyük sevincimden üstün tutmazsam dilim damağıma 
yapışsın.” (Mezmurlar 137) diyerek ağlamış, böylece Ku-
düs kutsallaşma sürecini tamamlamıştır. Devam eden 
süreçte Kudüs’ün kutsallığı fikri din adamları tarafından 
toplumda kalıcı hale getirilmiştir.
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Emrah BUYRUK

Geçmişte yaşanan acı dolu tecrübe-
lerden ders çıkaracak olursak, gele-
ceği görmek biraz olsun mümkün 
hale gelebilir. Örneğin, ikinci dünya 
savaşında aklımıza ilk önce Nazi Al-
manya’sı ve Nazi kamplarında ölen 
Yahudiler geliyor? İkinci dünya sa-
vaşında 60 milyondan fazla insan 
hayatını kaybetmiştir. 60 milyonun 
içinde 2 milyon asker, 6 milyon Ya-
hudi ve 58 milyon savaş ile alakası 
olmayan sivil insan vardı. Peki, Dün-
ya Siyonizmi bunu nasıl başardı? 58 
milyon sivil yerine aklımıza 6 milyon 
Yahudi’yi nasıl kazıdı? Üstelik soykı-
rımın araştırılmasını reddettikleri 
halde. Avrupa'da ve Amerika'da "RE-
VİZYONİST" denilen araştırmacı ta-
rihçiler, Nazi rejiminde iddia edildiği 
miktarda Yahudi öldürülmediği-
ni ve verilen sayının içinde muha-
lif Almanlar, Komünistler, çingene-
ler, eşcinsellerin olduğunun altını çi-
zerek açıklamıştır. Neden insanla-
rın aklına  Yahudi soykırımı geliyor 
da, 60 milyon insan gelmiyor? Çün-
kü büyük bir algı yönetimi ile mani-
püle edildik. İnternet arama motor-
larının en yaygın kullanılanı Goog-
le’a "Holocaust" yazdığınızda çıkan 
sonuçlar arasında  Avrupalıların Af-
rikalılara, İngilizlerin Hindistanlıla-
ra, Amerikalıların yerli Kızılderililere 
yaptığı soykırımı görmezsiniz. Çün-
kü, “Holokost” sadece Yahudilere ya-
pılan soykırımın ismidir. Bu bile na-
sıl bir kampanya yürüttüklerinin de-
lilidir. Soykırım yapıldı diyen Yahudi-
ler, ikinci dünya savaşında dindaş-

larını kurtarmak için gönüllü olarak 
hiç bir orduya girmedi. Çünkü onla-
rın bir kısmı, Filistinlilerin toprakla-
rını işgal etmekle, evlerini gasp et-
mekle ve onları öldürmekle meşgul-
dü. Diğer bir kısmı ise yaşadıkları ül-
kelerde rahat ve lükslerini terk ede-
meyenlerdi. İnanmasak bile diğer 
soykırımları hatırlamamızı istemi-
yorlar, bize ezber yaptırmaya çalışı-
yorlar. İnsanoğlu ezber yaparken en 
çok kullandığı metot tekrar etmek-
tir. Tekrar edersek unutmayız, hafı-
zamızda kalıcı hale gelir.

Günümüz dünyasında insanlar sine-
ma, televizyon ve internet sayesin-
de hiç gitmediği yerleri görerek fikir 
sahibi olabiliyorlar. Aynı şekilde bu 
sektörün insanları hiç görmediği in-
sanların zihnine bir şeyleri tekrarla-
tabiliyor. Bunu o kadar çok yapıyor-
lar ki, ölen 58 milyon sivil unutuldu. 
Çünkü onlar hakkında kimse konuş-
madı, onlar için filmler yapılmadı. 
Onlar hatırlansaydı, Yahudiler unu-
tulacaktı. Bugün Filistin’i unutturma-
ya çalıştıkları gibi. 

Eski zamanlarda büyücü ve sihir-
bazların insanları etkisi altına al-
mak için kullandıkları şeye kutsal 
tahta derlerdi. Tüm dünyanın film-
lerini izlediği Hollywood, İngilizce 
“kutsal tahta” anlamına gelir. İsra-
il’in saldırgan politikalarını mubah 
gösteren, sempatik kılmaya çalışan 
yüzlerce film var. Görüntüler dün-
yasını bir illüzyonist beceriyle yönet-

meye çalışanlar modern dünyanın 
büyücüleri gibi insanları etkisi altı-
na almaya çalışıyor. 2. Dünya sava-
şından sonra Fransa'da yapılan an-
ketlerde savaşın kahraman ülkeleri 
arasında İngiltere, Amerika ve Sov-
yetler Rusya’sı vardı. Anketler %90 
bir oyla Sovyet Rusya’sını 2. Dünya 
savaşının kahramanı olarak göste-
rirken aynı anket 2015 yılında yapıl-
dığında %93 gibi bir oranla Amerika 
savaşın kahraman ülkesi olarak gö-
rülüyordu. Peki, Amerika bunu nasıl 
başarmıştı, tabi ki Hollywood (kutsal 
tahta) etkisi ile. .

 Asgardia diye bir şey duydunuz mu? 
Asgardia, 2016 yılında kurulmuş bir 
uzay ulusu. İnternet üzerinden 
vatandaşlık başvurusu yapabildiği-
niz bir uzay ülkesi. Çok uzay filmi iz-
lemiş olacağız ki uzayda yaşayabile-
ceğimize inandırmışlar bizi. Çünkü 
en fazla vatandaşı olduğu şehir  İs-
tanbul. Nasıl bir algı ile yönetildiği-
mizi tekrar düşünelim. Bu pazarda 
medya gücü elinde olan Siyonist İs-
rail dünyaya bunu müthiş pazarlı-
yor; biz bu algıyı yıkmalıyız. Aynı şey 
reklamlar için de geçerli. Yedikleri-
mizi, içtiklerimizi ve hatta giydiğimiz 
kıyafetlerimizi bile bize seçtirmeyen 
küresel medya, reklamlarla nere-
deyse bizlere Ramazan'da iftarı gazlı 
içeceklerle (kola gazoz) açmamız ge-
rektiğine bile inandıracaklar. Çünkü 
Hristiyanlara ve hatta bize bile yılba-
şında Noel Baba’nın kırmızıları çekip 
hediye dağıttığına inandırdılar Holl-

SİYONİZMİN
ALGI YÖNETİMİ
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ywood film endüstrisi, Amerika’nın 
politikasına yön veren Yahudi lobi-
sine aittir ve bunu kimseden sak-
lamıyorlar. Çünkü insanların çoğu 
bunu bildiği halde yine de etkileni-
yor. Sinema sektöründe öyle güçlü-
ler ki karşılarına dikilip eleştirmeye 
kalkarsanız büyük bir tazyikle kar-
şılaşırsınız. Mesela; Baba ( The Go-
dfather) filminden tanıdığımız Mar-
lon Brando, İsrail’i eleştirdiği için 
kariyerinde büyük çöküş yaşadı ve 
hiç bir filmde yer alamadı. Bunun 
gibi örnekler o kadar çok ki, Bugün 
Amerikan başkanına küfür ederse-
niz ceza almazsınız ama İsrail’i eleş-
tirirseniz aç bırakılıyorsunuz Ameri-
ka'da. Çünkü Amerika'nın siyasi ge-
leceğine yön veren ABD değil, Yahu-
di lobisidir.

Son zamanlarda özellikle internet 
dünyasında korkunç bir komple te-
ori dolaşmakta. Dünyayı yöneten-
ler, insanların beynine bir çip takıp 
istediği gibi yönetecekler. Bunu du-

yan insanlar kahkaha atıyor ve ma-
alesef bunu komik buluyor. Ben si-
ze daha korkunç bir şey söyleyeyim 
mi? Bu çip beyinlerimize çoktan ta-
kıldı bile, adı da "Akıllı Telefon". Her 
gün gözümüzün önünden ayırma-
dığımız akıllı telefonlarımız beyin-
lerimize yerleştirilmiş birer çip ol-
maktan daha fazlası oldu. Örneğin; 
Facebook’u her açtığınızda onun al-
goritması tarafından size özel bir 
zaman çizgisi bir timeline oluşturu-
luyor. Yani ekranda sayfayı kaydı-
rırken hangi resme bakıp bakmadı-
ğınızı, hangi yazıyı okuyup okuma-
dığınızı ve neyi beğenip beğenme-
diğinizi veri haline getiriyor. Her ki-
şi hakkında 4-5 bin veri topluyor. En 
yakınımızın bile 4-5 bin özelliğimizi 
bilmesi imkansız, Yani bizleri anne 
babamızdan eşlerimizden daha iyi 
tanıyor. Bizden topladıkları verile-
ri analiz ediyorlar, neden korktuğu-
muzu ve neye umutlandığımızı bi-
liyorlar, insanların en büyük zaafı-
nı kullanıyorlar. Neye karşı mı ya-

pıyorlar? Ülke seçimlerinde oy ve-
recek kararsız seçmenlere karşı ya-
pıyorlar ve %100 başarı gösteriyor-
lar. Bilişim danışmanı Alexander 
Nix, New York'ta müşteri kılığındaki 
gazeteci ile konuşurken, Kenya'da 
ki 2013-2017 seçimini örnek göste-
riyor. Orada yaptıkları çalışma ile 
iktidar partisini belirlediklerini söy-
lüyor ve bunu daha önce ABD, Afri-
ka, Malezya ve Meksika'da uygula-
yarak başarılı olduklarını söylüyor.
Amerika'daki seçim kampanyaları 
öncesi anketler Trump için %20 ih-
timal veriyordu. Hatta Amerikalılar 
süper güç bir ülkeyi Trump gibi ca-
hil birinin yöneteceğine ihtimal ver-
miyordu, Amerikalı yıldızlar “Trump 
seçilirse ülkeyi terk ederim” diye ar-
dı ardına açıklamalar yapıyordu. 
Peki, seçimlerde hile mi vardı? Te-
orik olarak vardı aslında. İsrail için 
Trump seçilmeliydi çünkü Ameri-
kan halkının bile tepkisine rağmen 
ABD elçiliğini Kudüs'e taşıyacaktı. 
Yani mutlaka İsrail için Trump gel-
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meliydi ama nasıl? Trump'ın, Kudüs 
açıklamasından sonra Amerika'da 
bir grup gazeteci Facebook'un Clin-
ton'ı desteklediğini ve reklamını yap-
tığını Trump'tan daha çok haber ya-
pıldığını yazdılar.
Amerika'da çok konuşulmasına ne-
den olan bu haberden sonra Face-
book'un CEO’su Mark Zuckerberg, 
Facebook'un bu birimdeki 25 çalı-
şanını işten çıkardığını söyleyip özür 
diledi. Hemen ardından Trump, se-
çilirse göçmen yasağını getireceği-
ni söyleyen bir konuşma yaptı. Tüm 
dünya ayağa kalktı, yazarlar, aktör-
ler, kurumlar bu durum karşısın-
da Trump’a karşı Clinton'ı destek-
leyeceklerini açıkladılar. Bu ünlü si-
maların milyonlarca takipçisi var-
dı. Clinton bir zafer kazandığını zan-
netti ama asıl zaferi tüm insanla-
rın verilerini toplayan Facebook sa-
yesinde Trump kazanmıştı. Facebo-
ok, Amerikalıların, artık ülkelerinde 
göçmenlerin yaşamasını istemedi-
ğini çok iyi biliyordu ve bu insanla-
rın sayısı oldukça fazlaydı. Yani göç-
men yasağını vaat edene oy verme-
leri durumunda o kişinin başkan 
seçilme ihtimali çok büyüktü. Yani 
Trump göçmen yasağını getirirse bu 
insanlar Trump’a oy verecekti, bu da 
Trump’ın başkan seçileceği anlamı-
na geliyordu. Ne de olsa Mark Zuc-
kerberg Yahudi kökenli bir Amerikalı!
 
Alexander Nix, ABD başlanlık se-
çimlerinde Trump’ın başarısını New 
York'taki bir sunumunda metodolo-
jisi ile anlatırken, davranış bilimin-
den söz ediyor. Verdiği örnek çarpı-
cı; “ Bir plaja insanların girmeme-
si için yasak tabelası koyarsanız in-
sanlar bu yasağı delmeye çalışırlar, 
onun yerine “köpekbalığı var” tabe-
lası koyarsanız kimse girmeye kalk-
maz” diyor.

Trump’ın Kudüs açıklamasından son-
ra gazetecilerin hemen Facebook‘ta 

Clinton'ın propagandasının yapıldığını 
söylemesi tesadüf mü? Trump’ın göç-
men yasağı açıklaması seçimi tehlike-
ye atmaz mıydı? Tüm bunlar tesadüf 
değildi. İsrail, Clinton yerine Trump 
gelsin istedi. İnsanların gözünde ca-
hil, görgüsüz biri olan Trump’ı Ameri-
ka'da başkan yapan bir güç var elle-
rinde. Bu durum karşısında Mark Zu-
ckerberg’ün bile şaşırdığını konuştu 
bilim uzmanları. Durum böyle olun-
ca, Amerika'da 2020 başkanlık seçim-
lerinde Yahudi kökenli Mark Zucker-
berg'ün gizliden gizliye başkanlığa ha-
zırlandığı konuşuyor insanlar. Nasıl ol-
sa elinde 2 milyar nüfusuyla dünyanın 
en büyük sanal ülkesi var.
İnsanlar interneti kullandığını sanı-
yor maalesef internet insanları kul-
lanıyor. Bizleri kullanırken propa-
ganda değilmiş gibi davranıyor, ma-
nipüle ediyor. Bu durum ülkemizde 
bile yaşandı. Barack Obama'nın ba-
bası Kenyalı Müslüman diye yapılan 
algı sonrası ülkemizde Obama için 
şarkı yapan, kurban kesen insanla-
rımız oldu. Tüm bu algılara rağmen 
Yahudi lobisi Amerikalıların çoğu-
nu kendine sevindirmiş değil. Ame-
rika'da bir fenomen ilginç bir sosyal 
deney ile Amerikan halkının nabzını 
ölçüyor, hem de bir Üniversiteye gi-
den yolun üstünde. Fenomen arka-
daşımız öncelikle İŞİD bayrağı sallı-
yor oradan geçen öğrenciler gülü-
yorlar el hareketi ile tebrik ediyor-
lar, çünkü işidin küresel bir tehdit ol-
madığını onlarda çok iyi biliyor. Aynı 
arkadaş bu sefer İsrail bayrağı açıp 
sallıyor ve bunu gören insanlar kü-
fürler ediyor argo el hareketleri ya-
pıyor. Tam olarak “seni burada iste-
miyoruz” diyorlar. İsrail’in küresel bir 
tehdit olduğunu biliyorlar. Bu sosyal 
deney işgalci İsrail’in en büyük müt-
tefiki ve İsrail’den sonra en çok Ya-
hudinin yaşadığı yer olan Ameri-
ka’da oluyor. Sevilmediğini bilen İs-
rail, insanları bu algılarla yönetme-
ye çalışıyor. Evet, siyasiler, şirketler, 

başkanlar İsrail’i desteklese bile hal-
kın çoğunluğu desteklemiyor. İsrail 
bu durumu yıkmak istiyor. İnsanlara 
medeni bir devlet olduklarını kanıt-
lamaya çalışsalar da içlerindeki ca-
navarı saklayamıyorlar!

Oxford Üniversitesinin yapmış ol-
duğu araştırmaya göre; her 3 kişi-
den 2si internet arama motoru Go-
ogle’a yazdıkları sorular karşısında 
çıkan sonuçlara araştırmadan ina-
nabiliyor ve yine Google’a soru sor-
duklarında çıkan sonuçlar karşısın-
da en fazla en üstte çıkan 3 veya 4 
üncü siteye girip sonuç almaya çalı-
şıyorlar. Peki, Google’da siyasi ve po-
litik bir arama yaptığımızda ilk çıkan 
sayfa haberleri bizim görmek istedi-
ğimiz veriler mi? Yoksa birilerin bize 
göstermek istediği veriler mi?

NE YAPMALIYIZ?
Binlerce yıl önce taş uçlu mızraklar-
la ve ilkel yollarla avlanmaya çalışan 
insanlık şimdi uzay mekiğiyle güneş 
sistemini keşfetmeye çalışırken ma-
haretli elleri ve büyük beyinlerin sa-
yesinde başarmadı. Hatta, binler-
ce yıl önce insanoğlunun beyni da-
ha büyük iken gittikçe küçülen bey-
nimizle ilkel yollarla avlanan insan-
lardan daha başarılı olmamızın ne-
deni iletişim halinde olmamızdır. İle-
tişim halinde olursak birlikte hare-
ket edersek işte o zaman büyük bir 
Tsunami dalgası oluşacaktır. Bugün 
işgalci İsrail,  Nazi Almanya’sındaki 
gibi soykırım yapmaktadır. Nazi Al-
manya’sı 4 yıl içinde soykırım yapa-
rak göze batarken Siyonist İsrail ise 
bunu sindire sindire 1917 yılından 
beri her gün bir adım atarak yapı-
yor ve bu şekilde insanlığın gözüne 
batmamaya çalışıyor. İşte biz bunu 
görenler olarak görmeyenlere an-
latmalı, iletişim halinde olup birlik-
te hareket etmeliyiz. Örnek verecek 
olursak; İsrail’in her zamanki ölüm-
ler, evleri yıkmalar, köyleri boşalt-



55

NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 2018

www.mirasimiz.org.tr

malar, tutuklamalar gibi yaptıkları-
na karşı iletişim halinde olup 80 mil-
yon caddelere, sokaklara, toplanır-
sak biz devletimizi devlet ise işgalci 
İsrail’i uyarmış olur. Her devletin va-
tandaşı bu Tsunami etkisini gösterir-
se işte o zaman daha güçlü olduğu-
muzu göstermiş oluruz. Bu sadece 
İslam ülkeleri için geçerli değil çünkü 
işgalci İsrail’in yaptıkları artık sadece 
İslam ülkelerini ya da Müslümanları 
ilgilendiren bir konu olmaktan çıka-
rak tüm insanlığı ilgilendiren bir ko-
nu oldu. Eğer bizler insanlara ger-
çekleri anlatamazsak, Siyonizm al-
gılarla ve propagandalarla bizlerin 
üzerinden para gücüne ve medyaya 
sahip olmaya devam edecek. Bizler 
gerçekleri anlatamazsak yalanlarını 
gerçeğe dönüştürmeye çalışacaklar.

Bizler bu konuyu insanlığa çok iyi 
anlatmalıyız. Bu davada kendimi-
zi seçilmiş birey olarak görmeli-
yiz, şahsiyetli bir insan ve bilinçli bir 
Müslüman olarak önce kendi çocuk-
larımızdan başlayıp, elimizin uzan-
dığı kadar, dilimizin döndüğü kadar, 
sesimizin çıktığı kadar herkese dün-
ya tarihinin en sinsi savaşına karşı 
birer asker olduğumuzu anlatma-
lıyız. Siyonizm, çocuklarını birer as-
ker olarak yetiştirmeye başlarken 
bu topraklarda Osmanlı İmparator-
luğu vardı ve hâlâ nihai hedeflerine 
ulaşabilmiş değiller. Hiçbir şey için 
geç değil.  Çünkü yalanlar ile besle-
nen, kendi çocuklarının beyinlerini 
yaptıkları yalan dolu propaganda-
larla dolduran bir Siyonizm var. Tıp-
kı Nasyonal Sosyalist İşçi Partisinin 
(NAZİ) iktidara gelip tüm Almanla-
ra Aryan ırkının en üstün ırk olduğu-
nu söyleyen Naziler gibi. Müthiş bir 
propaganda yapan Naziler karşısın-
da tüm Almanlar buna nasıl inandı? 
sorusuna, Nazi kampından sağ ola-
rak çıkan bir Alman Yahudisi cevap 
veriyor  "Öyle bir propaganda ya-
pıyorlardı ki; ben bile Alman ırkının 

üstün ırk olduğunu Musevilerin bi-
rer lanetli olduğuna inanmıştım" di-
yor. Aynı metodu İsrail çocuklarına 
uyguluyor. 

Günümüzde bile Avrupa ve Ameri-
ka’da üniversite öğrencilerine dün-
yanın en etkili hitap yeteneği olan 
Nazi Almanya’sının Propaganda Ba-
kanı Joseph Goebbels’in metotları 
ders olarak okutuluyor. Joseph Go-
ebbels başarısını bu şekilde ifade 
ediyor "Aynı şeyi sık sık tekrarlarsa-
nız mutlaka inanan olacaktır."  Si-
yonizm bu metodu kendi ülkesin-
de o kadar çok tekrarlıyor ki, artık 
koca bir yalanı tüm dünyaya ger-
çekmiş gibi kanıtlamaya çalışıyor-
lar. Onlar bu yalanı 40 kez tekrarlı-
yorsa biz gerçekleri 80 kez tekrarla-
malıyız. Maalesef ülkemizdeki Müs-
lümanların bir kısmını "Zamanında 
Filistinliler topraklarını kendi elleriy-
le sattı" yalanına inandırmışlar. Biz-
ler ise, 1948 yılında İsrail’in çıkardığı 
'Sahipsiz Mülkler Kanunu' ile Filistin-
lilerin topraklarını gasp ettiğini an-
latmalıyız. Günümüzde bile Kudüslü 
bir aileye milyon dolarlar verip, Av-
rupa’da vatandaşlık veren, İsrail’in 
teklifini reddeden Filistinlilerin dire-
nişi “Topraklarını sattılar” yalanını 
bariz bir şekilde çürütüyor.

Bugün Filistin topraklarında silah-
lı mücadele dışında ekonomi ve psi-
koloji savaşı da var. Uzaktan baktığı-
mızda, işgalci İsrail’in bu savaşta üs-
tün olduğunu düşünen olabilir ama 
Kudüslü insanların gösterdiği müt-
hiş direniş sayesinde İsrailli asker-
lerin depresyona girdiğini unutma-
mak gerekir. Bunu gören İsrail, bi-
limsel bir çalışma yaptı. Gerçek kur-
şun kullanan eli silahlı İsrail askerle-
ri kendilerini savunan eli taşlı çocuk-
lardan o kadar korkuyor ki, kurşu-
na karşı taşlı çatışmalarda depres-
yona giren askerleri için Kudüs'teki 
Hadassah hastanesindeki akut bi-

rimi, depresyona girmiş hasta as-
kerler için yeni bir tedavi uyguluyor. 
Hastaların beynine takılan elektrot-
lar, göğüs hizasında cilt altına yer-
leştirilen çok küçük bir bilgisayara 
bağlanıyor. Bilgisayardan aldıkları 
komutlarla elektrotlar zayıf elektrik 
akımları yollayarak depresyondan 
sorumlu bölgeleri felç ediyor.
Depresyon tedavisi dışında asker-
ler korkmasın diye ilaçlarla korku-
larını yenmeye çalışan bir İsrail var 
karşımızda. Irak'ın varlığı İsrail için 
gittikçe tehdit olunca, Saddam Hü-
seyin’in kitle imha silahı var yalanı-
na tüm dünyayı inandırdılar. Irak'ta 
savaşacak askerlere ve ailelerine İs-
rail’in güvenliği için öleceksiniz diye-
mezlerdi. Askerlerini ve halkını Ame-
rika'nın güvenliği için ve Irak’a de-
mokrasi götürmek için Saddam ile 
savaşmalıyız yalanına inandırdılar. 
İsrail çok güçlü olsaydı tüm dünya-
ya gözdağı vermek için Irak ile ken-
disi savaşırdı. Ama bunun yerine en 
büyük güçlerini kullandılar.  Medya 
ve para gücü ile insanları kandırdı-
lar. İsrail’in en büyük silahı insanla-
rı propagandalarla birbirleri ile sa-
vaştırması. Depresyon tedavisi, ce-
saret ilaçları ve gerçek silahları ile 
eli taşlı Kudüslü çocuklardan korku-
yorlar. Amerika'nın arkasına saklan-
mış korkak ve güçsüz İsrail’i görme-
mizi istemiyorlar, en çok korktukla-
rı şey bu.

O halde, bizler de onların korkuları-
nı gösterelim, yalan dolu tarihlerini, 
insanları nasıl manipüle ettiklerini 
anlatalım. Şimdiden gargat ağacına 
saklanıp insanları gerçeklerden ko-
parıp yalanlarına inandırmaya ça-
lıştıklarını anlatalım ve unutmaya-
lım onları gargat ağacı bile kurtara-
mayacaktır.
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YAHUDİLERİN 
İÇ BÖLÜNMELERİ

Bismillâhirrahmânirrahîm

Siyonist İsrail’in resmi istatistik kurumu-
nun verilerine göre, 2018 yılı itibariyle, 
dünyada 6.5 milyonu İsrail'de, 5.7 milyo-
nu ABD’nde, geriye kalanı ise dünyanın 
dört bir tarafındaki çeşitli büyüklükler-
deki cemaatlerde yaşayan, 14.5 milyon 
Yahudi bulunmaktadır.

Her dinde olduğu gibi Yahudilik’te de 
gerek inanç gerekse ibadet ve dinî uy-
gulamalarla ilgili farklı yorumlamalar-
dan kaynaklanan akımlar ve dinî ekol-
ler söz konusudur. Yahudilikte  günü-
müze kadar geçen sürede, ortaya çık-
mış mezhepleri üç döneme ayırıp ele 
alabiliriz.
a) İlk dönem Yahudi mezhepleri
b) Ortaçağda teşekkül eden Yahudi 
mezhepleri
c) Modern dönem Yahudi mezhepleri

İlk dönem Yahudi mezhepleri
1- Hasidîler 
2- Ferisîler 
3- Sadukîler 
4- Essenîler 
5- Zelaotlar
Yahudilik’te mezhep ve gruplaşmala-
rın ortaya çıkışı, genellikle Helenistik 
dönemin yozlaşma ortamına yöne-
lik verilmiş olan tepkilerin bir sonucu 
sayılmaktadır. Bu dönemde Helenizm 
ve Yahudilik arasında kıyasıya bir mü-
cadele yaşanmıştır. Selevkiler Yahudi-
leri Yunan tanrılarına tapmaya zorla-
mıştır. Hasidiler, Helenist baskıya karşı 
muhafazakâr tutumlarıyla kendi arala-
rında bir kenetlenme meydana getir-
miş, bu kenetlenme sonraki
Yahudi mezheplerini doğmuştur. 

a) Hasidîler; 
 İbrânîce’de “dinine bağlı, dindar ki-

şi” anlamındaki “hasid”in çoğulu olan 
“hasidim” kelimesinden gelir. Kendile-
rini Süleyman Mabedinin onarımına, 
bakımına ve temizliğine vakfedip si-
yasetten uzak durmuşlardır. Tevrat’ın 
hükümlerini öğrenip öğretmeyi ken-
dilerine görev edinmişlerdir. Tevrat’a 
sıkı sıkıya bağlı olup, Talmut’a  değer 
vermezler. Dünyevi hayata değil dini 
hayata eğilimli yaşarlar ve bu neden-
le de çocuklarını dini okullarda okutur-
lar, dini eserleri öğretirler ve dine bağlı 
olarak yetişmesine gayret gösterirler-
di. 13. y.y’a kadar varlıklarını sürdüre-
bilmişlerdir.

b) Ferisîler; 
İkinci mâbed döneminin üç büyük 
Yahudi mezhebinden biridir. “Peru-
şim” kelimesinin İbrânîce kökü olan 
“prş” “kendini ayrı tutmak, temiz ol-
mayan kişilerden ve eşyadan uzak 
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durmak; açıklamak, tefsir etmek” 
anlamlarına gelir.

Bu mezhep Yahudiliğe yön ve şe-
kil veren önemli bir mezheptir. Bu 
mezheptekiler Tevrat ile beraber 
Talmut’a da değer verirler. Yahudi 
hükümlerinin, yasalarının tartışılıp, 
değişik şekillerde yorumlanabilece-
ğini kabul ederler. Ferisîler, Tanrı’nın 
mutlak gücüne, insan iradesinin var-
lığına, ölümden sonra dirilmeye, öl-
dükten sonra ceza ve mükâfata ina-
nırlardı. Ferîsîler’in en büyük rakiple-
ri Sadûkīler’dir. M.S. 70 yılına kadar 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.

c) Sadukîler; 
Kudüs’teki mâbed merkezli ruhban 
sınıfının atası sayılan Sadok’la alâka-
sının bulunduğu genelde kabul edil-
mekte ve Sadok’un soyundan ge-
lenlerle taraftarlarının bu mezhebi 
oluşturduğu belirtilmektedir.

Ferisîliğe karşı olan bir mezheptir, 
mensupları aristokrat sınıftandır. 
Sadece Tevrat’a bağlı olup Talmut’a 
değer vermezlerdi. Bir hüküm Tev-
rat’ta yoksa onu kabul etmemişler-
dir. İnsanın kendi kaderini kendisi 
belirlediğine inanıyor, yeniden diril-
me ve ruhun ölümsüzlüğünü kabul 
etmiyorlardı. M.S. 70 yılına kadar 
varlıklarını sürdürmüşlerdir.

d) Essenîler; 
Mezhebin adı olan İbrânîce “isi-
yim” kelimesinin aslı bilinmemek-
te, İbrânîce “dindarlar” anlamındaki 
“hasidim”in Süryânîce karşılığı veya 
“şifacı” anlamında Ârâmîce bir keli-
me olduğu ileri sürülmektedir.

Bu mezhebe girişin belirli kuralla-
rı vardır, mezhebe giriş süreci 3 yıl 
sürmektedir, mistik yönleri ağır bas-
maktadır. Ortak mal ve cemaat ha-
linde bulunma anlayışından dolayı, 
ticaretle de uğraşmazlardı, kanaat-

kâr olarak yaşamaya gayret ederler-
di. Rûhun ölümsüzlüğü ve insanların 
bedenleri öldükten sonra ruhlarının 
hayatının devam ettiği inancı vardır.
Yahudilikte bu kadar sağlam inanç-
ları olmasına rağmen Essenîler re-
enkarnasyon (ruh göçü)’ne inanmış-
lardır. M.S. 70 yılına kadar varlıkları-
nı sürdürmüşlerdir.

c) Zelaotlar; 
Kudüs şehrinin Romalılar’ca yıkılışı-
na (70) ve Masada’nın düşüşüne (73) 
kadar geçen dönemde Roma’ya kar-
şı ayaklanan ve asla tâvize yanaşma-
yan Filistinli yahudi gruplarına veri-
len Grekçe bir ad olup “Tanrı ve şe-
riat için gayret gösteren, yurt sever” 
anlamına gelmektedir. Mezhep di-
ni olmaktan çok siyasi ve ideolojik-
tir. Roma İmparatorunu ’Rab’ olarak 
tanımayı reddetmişler ve bunu din-
den dönme olarak görmüş, ayak-
lanmışlardır. Romalılara karşı gerilla 
savaşı vermişler, 73 yılına kadar sa-
vaşmışlar, teslim olmaktansa ölmeyi 
tercih etmişlerdir.

Ortaçağda teşekkül eden Yahudi 
mezhepleri
1- Rabbânî Yahudiler 
2- İseviyye 
3- Yudganiyye
4- Karaîlik
a) Rabbânî Yahudilik;
İlk dönem yahudi mezheplerinden 
Ferîsîliğin devamıdır, Tevrat’ı sade-
ce ibadetlerde kabul etmiş, Talmut’a 
fazlaca önem vermişlerdir. Orta-
çağ’da Rabbinik Yahudilik ile Karâîlik 
arasında şiddetli tartışmalar meyda-
na gelmiştir. Günümüzde Rabbânî 
Yahudilik üç büyük mezhep halin-
de devam etmektedir; bunlar Orto-
doks, muhafazakâr ve reformist 
akımlardır.

b) İsevî Yahudilik; 
VIII. yüzyılda İran’da yaşayan Ebû Îsâ 
İshak b. Ya‘kūb el-İsfahânî tarafın-

dan kurulan ve İsfahâniyye adıyla da 
anılan, ikinci mâbedin yıkılışından ve 
İslâm’ın zuhurundan sonra ortaya 
çıkan bir mezheptir. Emevi halifele-
rinden Halife Mansur zamanında ya-
şamıştır, bu kişi kendisinin beklenen 
Mesih ve peygamber olduğunu ilan 
etmiş, Allah tarafından İsrâiloğulla-
rı’nı kurtarmakla görevlendirildiğini 
söylemiş ve Yahudilerin büyük ço-
ğunluğu da kendisine inandırmıştır, 
günde üç vakit olan ibadetlerini yedi 
vakte çıkarmış, sürgün döneminde 
hayvan ve kuş eti yenilmesini, şarap 
içilmesini yasaklamıştır. Günümüz-
de ise mensubu kalmamıştır.

c) Yudgâni Yahudilik; 
Ebû İsâ’nın ölümünden sonra yeri-
ni müridi Yudgan (Yehuda) almış-
tır. Peygamber olduğunu iddia eden 
Yudgan da mesîh iddiasıyla ortaya 
çıkmıştır, zühdü emretmiş, insanın 
iyiyi veya kötüyü seçmede hür oldu-
ğunu iddia etmiş, İseviyye’nin et ve 
içki yasağını sürdürmüşler ve yine 
İseviyye’nin İsâ ve Muhammed pey-
gamberdir, ancak sadece kendi üm-
metlerine gönderilmişlerdir görüşü-
nü sürdürmüşlerdir.

d) Karaî Yahudilik; 
8. yüzyıl'da Irak'ta doğan ve Tanah'ı 
dini hükümlerin biricik kaynağı ka-
bul eden Yahudi mezhebidir. Mez-
hebin İbranice ismi olan Kara'im 
(okuyanlar) okumak anlamındaki 
kara kökünden türemiştir. Tek kay-
nakları Tevrat olduğundan bazı dinî 
bayramları farklı biçimde kutlar-
lar. Günümüzde küçük bir grup Mı-
sır’da ve İsrail’de yaşamaktadır. Ha-
zar Türklerinden bir grup da Kara-
im mezhebini benimsemişlerdir ve 
Türkçe Tevrat okumaktadırlar.

Modern dönem Yahudi mezhepleri
1- Ortodoks Yahudiler 
2- Yeni (Modern) Ortodoksluk
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3- Ultra Ortodoksluk
4- Reformist Yahudiler 
5- Muhafazakâr Yahudiler 
6- Yeniden Yapılanmacı Yahudiler 
7- Sâmirîler

18. yüzyılda Aydınlanma hareketiyle 
özellikle 1789 Fransız ihtilali ile baş-
layan süreçte ortaya çıkmış modern 
çağın geleneksel din anlayışı ve bu-
nun toplum üzerine yansımaları di-
ğerlerine olduğu gibi Yahudiliğe ve 
Yahudi kimliğine de ciddi kırılmalar 
yaşatmıştır. Aklı ve bireyi merkeze 
alan Aydınlanma hareketinin Yahu-
dilik üzerinde en yıkıcı etkisi, kendisi-
ni Yahudi şeriati üzerinde göstermiş, 
bu dönemde Fransız ihtilali ile bera-
ber gelen rahatlama neticesinde bu-
lundukları yerlere adapte ve enteg-
rasyon sürecine giren Yahudiler, di-
ni hukuklarını ve inançlarını gözden 
geçirip modern dünyaya uyarlama-
ya yönelmişlerdir. Bu yönelmenin 
neticesinde ise modern dönem Ya-
hudi mezhepleri ortaya çıkacaktır.

a) Ortodoks Yahudiler;
Bu isim ilk defa Yahudi Aydınlanması 
döneminde 1795’te ortaya çıkmıştır, 
19. yüzyıldan itibaren yaygınlık ka-
zanmış, reformist Yahudilik hareke-
tinin yeniliklerine karşı bir tepki ola-
rak Yahudi inanç ve ritüellerinin bü-
tününü ifade etmek üzere kullanıl-
mıştır. Mezhep, Ferisîlikle başlamış, 
Rabbani Yahudilikle devam etmiş ve 
günümüzde de Ortodoks Yahudilik 
olarak devam etmektedir. Halaha'ya 
sıkı sıkıya bağlılığı gerektirir. Mu-
sa Kanunları'na sıkı bir şekilde bağlı 
olan Ortodoks Yahudiler, Şabat (cu-
martesi) günü hiçbir iş yapmamak, 
Kaşerut kurallarına uymak konu-
sunda diğer mezheplerden daha ka-
tı tutum sergilerler. Halen mensubu 
en çok olan mezheptir. İsrail’de en 
çoğunlukta bulunan mezheptir. Tev-
rat ve Talmut’a ikisine birden ina-
nırlar. Ortodokslara göre Yahudiler, 

Tevrat’ın kanunlarına uymadıkları 
için sürgüne gönderilmişler ve eğer 
Yahudi halkı tevbe eder ve Tevrat’ın 
bütün kurallarını gözetir, yerine ge-
tirmeye gayret ederlerse Mesih ge-
lecek, Yahudiler gerçek evine döne-
cek ve Süleyman Mabed’i yeniden 
inşa edilecektir. Ortodoks Yahudiler 
kendi dışındaki diğer Yahudileri ger-
çek Yahudi kabul etmezler ve onlara 
günahkâr olarak bakarlar. Ortodoks 
Yahudilerin büyük çoğunluğu Siyo-
nist’tir. Bugün İsrail Devleti'nde de 
bu mezhep taraftarları 
hâkimdir.

b) Yeni (Modern) Ortodoksluk;
Samson Raphael Hirsch’ün öncülük 
ettiği, Ortodoksluk ile pozitif-tarihsel 
ekol arasında yer alan yeni Ortodoks-
luk hareketi, yahudi geleneğinde 
mevcut olan değişim prensibinden 
hareketle Tevrat emirleriyle mevcut 
dünya düzenini buluşturma hede-
fi doğrultusunda oluşmuştur. Refor-
mist hareket aklı ve ilerlemeyi, mu-
hafazakâr hareket ortak toplum bilin-
ci ve iradesini vurgularken Hirsch’ün 
yeni Ortodoksluğu değişimi onayla-
yan gelenek fikri üzerinde durur. Bu 
ılımlı Ortodoksluk anlayışı, daha son-
ra gerek Amerika gerekse Avrupa’da 
kendini Ortodoks olarak tanımlayan 
yahudi kesiminin büyük bir kısmı ta-
rafından benimsenmiştir.

c) Ultra Ortodoksluk
Rabbi Moses Sofer ile kendilerini 
Tevrat’a bağlı yahudiler diye nitelen-
diren geleneksel yahudi din âlimle-
ri, modernliğin ve reformist hareke-
tin yıkıcı etkilerine karşı sadece Tev-
rat’ı esas almak suretiyle her türlü 
değişime ve yeniliğe karşı çıkmışlar-
dır. Moses Sofer tarzı Ortodoksluk, 
günümüzde Hasidi grupları da içi-
ne alacak şekilde Ultra Ortodoksluk 
(Haredim) adı altında devam etmek-
tedir. Bunların özel giysileri, ayrı ma-
halleleri, ayrı dinî kurumları vardır. 

Erkekler siyah elbiseleri ve şapkala-
rıyla hemen tanınır. Ultra Ortodoks, 
Yahudilik içinde Yeşiva Ortodokslu-
ğu olarak bilinen Haredi kesimiyle 
farklı bölge ve ailelere göre gruplaş-
ma gösteren Hasidi kesim, temel Ya-
hudilik anlayışı ve modern kültürün 
reddi konusunda benzer bakış açı-
larına sahip olmakla birlikte iç yapı-
lanma ve âdetler bakımından farklı-
lık göstermektedir. Litvanya köken-
li Aşkenazi yahudilerinin teşkil ettiği 
Yeşiva Ortodoksluğu, geleneksel bi-
çimiyle Talmud’un öğretildiği yahu-
di din akademileri olan yeşivalardan 
yetişmiş rabbilerin rehberliğinde ha-
reket eden ve kendilerini Rabbânî 
geleneğin devamı kabul eden yahu-
di oluşumunu temsil etmektedir.

d) Reformist Yahudilik
Avrupa’da 19. yüzyılda, Aydınlan-
ma ruhunun etkisiyle yahudi dinini 
çağın şartlarına uyumlu ve bilhassa 
dinden uzaklaşmaya başlayan yahu-
diler için cazip hale getirmek ama-
cıyla akılcılık, evrenselcilik ve ilerle-
me gibi ilkeler üzerine kurulu bir ha-
reket şeklinde ortaya çıkmış ve ritü-
eli ilgilendiren konularda birtakım 
yenilikler yapmıştır. Bu bağlamda 
1810’lu yıllardan başlamak üzere si-
nagog ibadeti ve Şabat kuralları ile 
ergenlik ve evlilik merasimlerinde 
değişiklikler uygulamaya konmuş-
tur. Bu değişimlerin başında duala-
rın kısaltılması, ibadetin sıkı bir dü-
zen içinde kadın-erkek karışık olarak 
koro ve org eşliğinde icra edilmesi, 
ibadette yerel dille vaazlara yer ve-
rilmesi, hem erkek hem kız çocukla-
rı için cemaate katılım amacıyla ya-
pılan konfirmasyon töreninin dü-
zenlenmesi gelmektedir. Reformist  
Yahudiler  1885  Pittsburg  Platfor-
mu’nda  aldıkları  kararlar  neticesin-
de  Ortodoks Yahudilerin  inançlarını  
reddetmişlerdir. Almanya’da  başla-
yan  reform  hareketi  daha  sonra  
Amerika’ya  taşınmış  ve  asıl  gelişi-
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mini oradaki  Yahudiler  arasında  ta-
mamlamıştır.  Amerikan  Yahudileri-
nin  %  40’ı  reformisti Yahudilerdir.  
İsrailde  ise  6-7  bin  civarında  bu-
lunmaktadırlar. 

e) Hümanist Yahudilik. 
Reformist grup içinden çıkan evren-
sel ve etik değerlere dayanan tanrı-
sız Yahudilik anlayışını ifade etmek-
tedir. Bu hareket Yahudiliği esas-
ta dinî olmaktan çok halkın ortaya 
koyduğu bir kültür olarak görmek-
tedir. Hümanist Yahudilik, Aydınlan-
ma döneminden itibaren gitgide ço-
ğalan oranda geleneksel yahudi uy-
gulamalarını terkedip çeşitli dinî yo-
rumlar ortaya koymakta, birçokları 
da agnostik ve ateist bir felsefe be-
nimsemektedir. 1985’te Amerika’da 
uluslar arası bir laik hümanist Yahu-
dilik federasyonu kurulmuştur.

f) Muhafazakâr Yahudilik
19. yüzyıl Avrupa’sında Reformist 
Yahudiliğe bir tepki olarak meyda-
na çıkmıştır. Avrupa'dan etkilenerek 
Solomon Schechter’in öncülüğünde 
20. yüzyılda ilk defa Amerika’da teş-
kilâtlanıp mezhep haline gelen bir 
harekettir. Günümüzde Amerika’da-
ki şekliyle muhafazakâr Yahudilik, 
Avrupa’daki biçimiyle Masorti diye 
adlandırılmaktadır. Muhafazakâr 
Yahudilik, dinin merkezine bütün bir 
yahudi toplumunun ortak iradesini 
ve bu yolla ulaşılan fikir birliği pren-
sibini koymak suretiyle reformist ve 
Ortodoks kuruluşlar arasında bir or-
ta yolu temsil etme iddiasındadır ve 
gelenekle bağları koparmadan ger-
çekleştirilecek bir değişimi onayla-
maktadır. Muhafazakâr Yahudiler 
ile Reformist Yahudiler arasındaki 
en büyük fark ibadetlerini İbranice 
yerine İngilizce yapmalarıdır. Muha-
fazakâr Yahudilik, Amerika’da refor-
mist Yahudiliğin ardından, İsrail’de 
ise Ortodoks Yahudilikten sonra 
ikinci büyük mezheptir. 

g) Yeniden Yapılanmacı Yahudilik
Bir Amerikan Yahudisi olan Morde-
cai Kaplan’ın (ö. 1983) görüşleri ve 
öncülüğünde ortaya çıkan Ameri-
kan Yahudiliği’ne özgü bir hareket-
tir. Reformist, muhafazakâr ve Orto-
doks Yahudilik akımlarının modern-
liğin meydan okumasına ve çağdaş 
Yahudiliğin ihtiyaçlarına cevap vere-
mediğine inanan Kaplan’ın Yahudili-
ği yeniden yapılandırmak amacıyla 
hazırladığı bir programdır. Kaplan’a 
göre Yahudilik bir dinden ziyade ya-
hudi toplumunun meydana getir-
diği, sürekli gelişen bir medeniyet-
tir. Bundan dolayı Yahudilik tarihin 
her döneminde gelişmiş, değişmiş 
ve kimlikle sürekliliğinden hiçbir şey 
kaybetmeden çevresine uymuştur. 
. Tevrat yahudilerin bir ürünüdür 
ve içindeki kurallar yahudi halkının 
âdetleri ve gelenekleridir, dolayısıyla 
değişebilir. Ayrıca cinsiyet ayırımına 
dayanan kurallar da kabul edilme-
mektedir. Amerikan yahudi toplu-
munun çok küçük bir kesimince be-
nimsenmesine rağmen bu anlayış 
Amerika’da oldukça etkilidir ve fikir-
lerinden birçoğu Amerika yahudile-
rince kabul görmektedir.

h) Sâmirîler; 
Yahudiler tarafından Yahudilik dışı 
görülürler.  Sâmirîlerin tarihi olduk-
ça eskidir. Kuzey İsrail Krallığı yıkı-
lınca, Asur İmparatoru Sargon, İsra-
il halkını yerlerinden alıp Asur şehir-
lerine sürmüş ve Bâbil, Kuta ve Av-
ya’dan insanlar getirerek İsrailoğul-
larının yerine yerleştirmiştir. Böyle-
ce Samron şehrinin sakinleri ortaya 
çıkmış ve bunlara ’Sâmirîler’ denil-
miş ve bunlar Yahudiliği din olarak 
seçmişlerdir. Ancak Yahudiler, Yahu-
di olan bu insanları kabul etmemiş-
ler ve bahane olarak da bu Sâmirî-
lerin Yahudilikte samimi olmadıkla-
rını ileri 
sürmüşler ve devamlı bunları dışla-
mışlardır. Hatta diğer Yahudiler Sâ-

mirîler kullanıyor diye İbrânî harfleri 
ile yazılan ’Aramca’yı’ bile kullanmayı 
terk etmişlerdir. Sâmirîler günümüz-
de Nablûs ile Telaviv yakınlarındaki 
Holon kentlerinde yaşamaktadırlar. 
Diğer Yahudilerin Tevrat’ı ile Sâmirî-
lerin Tevrat’ı arasında 6 bin faklılık 
bulunmaktadır. Samirilerin Tevrat'ı, 
Yahudilerin Tanah'ından farklıdır. 
Dini uygulamalarında da birçok fark 
gözlemlemek mümkündür. Müslü-
manlardaki abdeste benzer bir ab-
dest alma ve namaza benzer hare-
ketleri olan bir ibadet biçimleri var-
dır ve ibadethanelerinde oturmak 
için yer bulunmaz.

Geçmişten günümüze kadar Yahudi 
mezheplerini bu şekilde sıralamak 
mümkündür. Biz Müslümanlar üm-
met olma bilincimizi kaybetmemiz 
ve kendi içimizdeki yaraları kaşıma-
nın, ayrılıklara düşmenin peşine dü-
şerken zayıf ve paramparça haldeki 
düşmanı yek bir vücut görme gafle-
tini hala üzerimizden atamamış du-
rumdayız. Bu bağlamda tüm Yahu-
dileri bir ve Siyonist emellere hizmet 
eden ve  dahi tümünün yegane he-
definin bir olduğu yanılgısına düş-
mekteyiz.

Bu gaflet perdesini yırtıp atmak ve 
hakîkati aralamak, aramak gayesi ile 
bizzat dindar Yahudilerin içinden Si-
yonist İsrail'e karşı olan, Filistin'in ve 
Filistin davasının yanında duran Yahu-
dilerden bahsetmek istiyorum. İlk ola-
rak Haredi Yahudiliğine bir bakalım.

Haredi Yahudiliği
İsrail nüfusunun yaklaşık %10'unu 
oluştururlar. Laik bir Yahudi toplum 
anlayışını reddederler. Diğer top-
lumlardan izole bir hayat yaşarlar. 
Lâkin siyasi, sosyal ve kültürel alan-
larda faal olmaya çalışarak ülkenin 
Yahudi kimliğinin savunucusu rolü-
ne soyunurlar.  Ortodoks Yahudili-
ği en tutucu şekilde yaşayan kesim-
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dir. Haredi Yahudileri 15.yy'dan beri 
Siyonistler ile çatışma halindedirler. 
Geçtiğimiz yüzyılda Siyonist fikirleri 
Mesih'ten önce kurulacak bir Yahu-
di devletine karşı oldukları için red-
detmişlerdir. 

Ara ara pek çok Siyonist liderin din 
yerine Yahudi milliyetçiliği içeren 
söylemleri, Harediler gibi Ultra Orto-
doks Yahudileri az gelişmiş bir grup 
olarak görmesi bugün dahi devam 
etmektedir. Mazideki Heradi-Siyo-
nist çatışmasının aksine günümüz-
de İsrail'deki grupların hemen he-
men hepsi Heradilere karşı çok ciddi 
eleştiri içerisindedir.
Fanatik görüntülerinin aksine, Ultra 
Ortodoks Yahudiler içerisinde son 
derece barışçıl ve yumuşak huylu in-
sanlar olarak göze çarparlar. Son de-
rece barışçıl ve anlayışlı kimselerden 
meydana gelmelerine rağmen pek 

çok İsrail'liye göre büyük bir iç teh-
dittir.

Laik ve muhafazakâr kesimlere gö-
re daha hızlı bir nüfus artışına sa-
hip olan Heradiler, hem toplumdan 
kendilerini izole etmeleri hem de di-
ğer Yahudi grupları tarafından ön-
yargı ile yaklaşılmalarından dolayı 
daha da içlerine kapanmakta ve Be-
it Shemesh olaylarında açıkça ortaya 
çıktığı gibi saldırganlaşmaktadırlar.

Haredi  Yahudiler  orduda  askerlik  
yapmamakta  ve  özellikle erkekleri  
hiçbir  işte  çalışmamaktadır.  İsrail  
ordusunun  asker  sayısındaki  açık  
ile  beraber, işgücü  eksikliği çeken  
bir  ülkede  Haredilerin  her  iki  sis-
teme  de  dahil olmaması çok ciddi  
bir  toplumsal  rahatsızlık  meydana 
getirirken,  15  sene  içerisinde  çalı-
şan  her  bir  kişinin, çalışmayan  dört  

kişiye  bakacak  olması  krizi  daha  
da  derinleştirmektedir.  Özellikle  en 
azından  ekonomik  sisteme  enteg-
re  olarak  çalışmak  isteyen  Arapla-
ra  karşı  işverenlerin önyargıları  bu  
kadar  fazlayken,  Haredilerin  de  ça-
lışmaktan  kaçınarak  sadece  sahip 
oldukları  çocuklara  yapılan  devlet  
desteği ile  geçinmeleri  ekonomik  
anlamda  da  ülkeyi darboğaza  sok-
maktadır.

Şu  anda  6,5  milyon  civârında olan 
İsrail  nüfusunun  yaklaşık  %  25’i  
Yahudi olmayan  toplumlardan  olu-
şurken,  %  10  kadarı  ise  Harediler-
den  oluşmaktadır.  Mevcut doğum 
oranları  göz  önünde  bulundurul-
duğunda  2037  yılında  nüfusun  %  
27’si  Yahudi olmayanlardan,  %  23’ü  
ise  Haredilerden  oluşacaktır.  Gü-
nümüzden  50  yıl  sonra  ise Haredi-
ler  %  48’lik  bir  kesime  sahip  olur-
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ken,  laik  Yahudiler  ise  nüfusun  an-
cak  %  27’sine sahip  olacaktır.

Haredi  toplumu  ekonomik  ve  as-
keri  sisteme  dahil  edilemediği  sü-
rece  İsrail’in  iç  güvenliğinde  ciddi  
bir  açık  meydana getirecek  ve  bu-
nunla  beraber  diğer  Yahudi  grup-
lar  ile Harediler  arasındaki  çatış-
malar  artarak  ilerleyecektir.

Hasidik Yahudiler
18. yüzyıl sonlarında Doğu Avru-
pa'da (Polonya) İsrael Ba'al Şem Tov 
tarafından kurulan dini bir hareket-
tir. Hasidizm’in kelime anlamı “din-
darlık”tır. Hareketin bağlılarına ise 
“dindarlar” anlamına gelen “Hasi-
dizm” denmektedir. Hasidik Yahu-
dileri Siyonizme karşıdırlar, Siyo-
nizm’in Tanrı kelamı olduğunu dü-
şünmezler. Hasidik Yahudiler İsra-
il Devleti'ni tanımazlar. İbadetlerin-
den taviz vermeyen ve keçeli göm-
lek giymek ve sakal uzatmak gibi be-
lirgin özellikleriyle tanınan Hasidik 
Yahudileri Mavi Marmara olayında 
Türkiye'nin arkasında durmuşlar-
dır. Yahudi Devleti’nin askeri güç ile 
değil Yaratıcı’nın izni ile kurulacağını 
savunurlar ve mevcut ‘İsrail’i dinleri-
ne bir hakaret ve modernizmin Ya-
hudiliğe bir ihaneti olarak alırlar. Bu 
temelde anti-siyonizmi ve İsrail Dev-
leti’nin barışçıl olarak dağıtılmasını 
savunurlar. Sayıları yüz binleri bulan 
bu Yahudilerin büyük bir kısmı Ame-
rika’da olmakla beraber, dünyanın 
her yerinde tarikatları ve takipçileri 
bulunmaktadır.

Neturei Karta
Ortodoks Yahudiler tarafından ku-
rulmuş kökleri İngiliz Filistin Manda-
sı’na dayanan anti-siyonist politik bir 
harekettir.. Mesih’in geleceği güne 
değin kurulacak herhangi bir Yahudi 
Devleti’nin dine aykırı olduğunu ka-

bul ederler.. Yaser Arafat’ın cenaze-
sine katılmaları, 2008’deki operasyo-
nun ardından Gazze’ye yaptıkları Fi-
listin’e destek yürüyüşü ve Ahmedi-
nejad ile geliştirdikleri yakın ilişkiler 
nedeniyle İsrail yanlısı pek çok ke-
sim tarafından anti-semitizm ile suç-
lansalar dahi Semitizm ile Siyonizm 
kavramlarının ayrımını vurgularlar. 
Askere gitmezler, devletten on pa-
ra almazlar hatta ve hatta kimlik kul-
lanmazlar. "Neturei Karta" Aramice 
bir kelime olup anlamı, "Şehrin(Ku-
düs'ün) koruyucuları"dır. 

İsrail’de yaklaşık 500 Neturei Karta Ya-
hudi ailesi bulunuyor. Siyonizmi red-
deden ve İsrail devletini tanımayan 
Neturei Karta Yahudileri, yerel ve ge-
nel seçimlere de katılmazlar. 

Ortodoks Yahudiler tarafından kuru-
lup, siyonizmi lanetleyen ve İsrail bay-
raklarını yakan Naturei Karta Yahudi-
leri İsrail’in Musevî dinine ve Tevrat a 
aykırı kurulduğunu savunurlar. İsrail'i 
ve Siyonizmi Allah'a isyan kabul eder-
ler. Mesih'ten önce Yahudilerin Filis-
tin'de toplanmasını reddederler. Filis-
tin'in tamamının Filistinlilere ait oldu-
ğunu savunurlar. İsrail devletinin en 
kısa zamanda ortadan kaldırılması ge-
rektiğini ve ülkenin gerçek sahipleri Fi-
listinlilere verilmesi gerektiğinde hem 
fikirdirler.

Sonuç
Avrupa’daki 18.yy'daki Aydınlanma 
Hareketi ile birlikte gelişen süreçte 
Yahudilerde din temelli Yahudilikten 
ulus temelli bir Yahudiliğe geçiş ya-
şanmıştır. Daha sonra ki süreçte ge-
lişen Siyonizm ve onun tabiri caizse 
çocuğu olan İsrail ise özellikle Aşke-
nazi Yahudiler tarafından geliştirilen 
ve takip edilen modern bir ulus dev-
let olarak ortaya çıkmıştır.
İsrail'de Yahudiler en büyük nüfusu 

oluştururlar. Yahudilerin kendi ara-
larında mezhepsel farklılıkları olabi-
lir. Bazı İsrailliler dinlerine çok bağ-
lıyken bazıları biraz daha modern 
olabiliyorlar. İsrail'de yapılan bir sos-
yal ankette "İnancınızı nasıl tanım-
larsınız?" sorusu yöneltilen Yahudi-
lerin %55'i geleneksel, %20'si laik, 
%17'si Siyonist, %8'i Haredi Yahudisi 
olarak tanımlarken %5'İ kendilerini 
Ortodoks-radikal Yahudi olarak ta-
nımlar. Yukarıdaki David ben Gurion 
ve Vladimir Jabotinsky gibi İsrail Dev-
leti’nin kurucuları yahudi halkının ta-
rihine ve kültürüne bağlıdır, ancak 
Yahudiliği yaşayan kişiler değildir. 

Sonuç olarak;İslâm ümmeti ve Ku-
düs davasının içinde bulunduğu du-
rum, Yahudilerin güçlü olmaların-
dan, hepsinin tek amaca hizmet et-
melerinden dolayı değil yukarıdaki 
bilgiler ışığında da anlaşılacağı üze-
re, sürekli parçalanmış ve bir bütün-
lük teşkil etmeyen, kendi içlerindeki 
Ortodoks Yahudiler tarafından dahi 
kabul görmeyen bir zihniyete kar-
şı, bizim parçalanmışlığımız, ümmet 
olamamışlığımızın bir neticesidir.

Bugün bizi Türkiyeli, Iraklı, Suriye-
li, Ürdünlü, Mısırlı diye bölenler , Fi-
listin'i de 1948'deki halka verdikle-
ri haklar ile bugün Gazze'de ki, Ku-
düs'teki ve Batı Şeria'daki halka ver-
diği hakları farklı tutarak Filistin'deki 
kardeşlerimizin kendi aralarında bi-
le ümmet olmalarını engellemekte-
dirler. Biz yeniden bir ümmet olmalı 
ve yeni Salâhaddin'ler çıkaracak ne-
siller yetiştirmeliyiz..

Esselâmu aleykum ve rahmetullâhi 
ve berakatuhû...

TDV İslam Ansiklopedisi
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TÜRK EDEBİYATINDA 
KUDÜS TEMASI -1
Mustafa ÖZTÜRK

 “Göklerde yaratılıp yeryüzüne indi-
rilen şehir” olarak tavsif edilen Ku-
düs, beş bin yıllık geçmişiyle bütün 
semavî dinler tarafından kutsal ka-
bul edilen bir şehirdir. Kudüs’ü kut-
sal kılan sebeplerin başında, insan-
lığa rehber olarak gönderilen pey-
gamberlerin pek çoğunun bu şehir 
veya civarında yaşamış olmasıdır. 
Hz. Davut, Hz. Süleyman, Hz. Yah-
ya, Hz. Zekeriya ve Hz. İsa gibi pek 
çok peygamberin birbirinden ibretli 
kıssalarına sahne olan Kudüs’le anı-
lan son peygamber, Miraç mucize-
si dolayısıyla İslam peygamberi Hz. 
Muhammed’dir. Müslümanların ilk 
kıblesi ve en kutsal üç mabedinden 
biri olan Mescid-i Aksa ve etrafının 
Allah tarafından kutsal kılındığı İsrâ 
suresinde, “Kendisine âyetlerimiz-

den bir kısmını gösterelim diye kulu-
nu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i 
Haram’dan çevresini bereketlendir-
diğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Al-
lah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz O, 
hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir 
(Altuntaş ve Şahin, 2011: 301).” 
şeklinde belirtilmiştir. Müfessirler, 
Mescid-i Aksa’nın çevresinden kas-
tedilenin, Kudüs olduğu konusunda 
fikir birliğine varmışlardır. Kur’an-ı 
Kerim’de, bu şekilde Mescid-i Aksa 
ve Kudüs ile ilgili birçok ayet bulun-
maktadır (Bkz: Kur’an-ı Kerim; Mâide 
5-21, Enbiyâ 69-71, A’raf 137, Mer-
yem 11 vs.).

Ayetlerin yanı sıra pek çok hadiste 
de Mescid-i Aksa ve çevresinin fazi-
letlerine temas edilmiştir. Kudüs’te-

ki Mescid-i Aksa’nın, Mescid-i Haram 
ve Mescid-i Nebevi ile beraber ziya-
ret amacıyla seyahat edilebilecek 
üç mescitten biri olduğu hususu bir 
hadiste, “Yolculuk ancak şu üç mes-
citten birine olur: Benim şu mes-
cidime, Mescid-i  Haram’a ve Mes-
cid-i Aksa’ya (Müslim, Kitâbu’l-Hacc: 
15/415, 511, 512).” şeklinde belirtil-
miştir.

Yukarıda belirtilen dinî literatürün 
dışında, tarihî ve kültürel pek çok ri-
tüelin varlığı da, İslam toplumların-
da belli bir Kudüs algısı ve hassasi-
yetinin yerleşmesinde etkili  olmuş-
tur. Kudüs’e ilişkin İslamî algıda var 
olan hassasiyetin bir benzerinin, Ya-
hudi ve Hristiyan inanışlarında da 
bulunduğu görülmektedir. Belirti-
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len üç dinin de Kudüs’e ilişkin belli 
bir hassasiyete sahip olması, bu din-
lerin müntesipleri arasında tarihten 
beri süregelen inanç  eksenli çekiş-
melerin temelnedenlerinden biri ol-
muştur.

Ortaya konan edebî ürünlerin nice-
liği düşünüldüğünde, Türk edebiya-
tında Kudüs temasının çok zengin 
bir  birikim ortaya koymadığını en 
başta belirtmek gerekir. Edebiyatı-
mızdaki Kudüs temalı edebî ürün-
leri dönemlere göre sınıflandırdığı-
mızda, bunların Klasik Türk Edebiya-
tı ve Modern Türk Edebiyatı olarak 
iki ayrı döneme ait oldukları görülür. 
Bu tespite bağlı olarak, bir tema ola-
rak Kudüs’ün Türk edebiyatında ne 
ifade ettiğini tespit etmek amacıy-

la, Kudüs’ün Klasik ve Modern Türk 
edebiyatlarına yansımaları iki ayrı 
başlıkta değerlendirilecektir.

1. KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA 
KUDÜS
Kudüs, İslam tarihi ve inancında çok 
önemli bir konuma sahip olmasına 
rağmen, İslamî kültürle sıkı sıkıya iliş-
kili olan Klasik Türk edebiyatında bu 
kavrama müstakil bir tema olarak 
çok fazla yer verilmemiştir. Oysa sı-
nırları, asırları ve kıtaları aşan Klasik 
Türk edebiyatında, sayısız bölge ve 
yerleşim yeri mensur ve manzum 
eserlerde önemli yer tutmuştur.

Klasik Türk şiiri; kaynakları, malzeme-
si ve muhtevası yönünden büyük bir 
zenginliğe sahiptir. Şiirde konu edilen 

coğrafya da aynı şekilde zenginlik ve 
çeşitlilik gösterir. Osmanlı Devleti’nin 
üç kıtada geniş topraklara sahip ol-
masının yanında dünyadaki diğer ül-
kelerle ticarî, siyasî ve kültürel ilişki-
leri sebebiyle şairler birçok ülke ve 
şehirden söz ederler. Bu şehirler şi-
irde genellikle meşhur özellikleriyle 
birlikte yer alırlar. Örneğin; Çiğil, Çin, 
Deylem, Diyâr-ı Rûm, Ferhâr, Helluh, 
Nevşâd, Tarâz ve Yağmâ güzelleriy-
le; Bağdat halifelik makamı oluşu ve 
hırsızların çokluğu; Aden ve Bahreyn 
inci; Bedahşan la’l, Nişabur fîrûze, 
Yemen akîk; Çin âhû, porselen, put, 
nakş, nakkâş; Halep kumaş ve cam 
ürünleri; Hindistan baharat, tavus, 
papağan, fil, kılıç, hançer, inci ve ya-
kut; Hatâ misk, kumaş ve kâğıt; İsfa-
han sürme; Kâşân çini, akrep ve si-
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lahları;  Keşmir yün, şal, gül; Kirman 
kimyon ve kılıç; Mısır şeker, papağan 
ve kılıç; Şam kılıç, zırh gibi harp eşya-
ları, şeker, çörek, gülsuyu ve cam iş-
leri; Vâsıt da kalemle birlikte
anılır (Yeniterzi, 2011: 301).

Kudüs temasının klasik şiirde yer al-
ması, daha çok Miraç hadisesi ve 
bu kavram çerçevesinde söz konu-
su edilen Mescid-i Aksa ve İsra kav-
ramları ekseninde gerçekleşmiş-
tir. Hüsamzâde Feyzî Divanı’nda ge-
çen aşağıdaki beyitte, sevgilinin yü-
zü âşıkların yöneldiği kıble olarak ta-
savvur edilmiş ve Müslümanlığın ilk 
kıblesi olan Mescid-i  Aksa’ya benze-
tilmiştir: Kıblemüz vechinedür Mes-
cid-i Aksâmuz odur Müstemi‘-i Ha-
beşî sâmi‘-i ezânuz biz.
(Gülnar, 1996: 119)

Samsunlu Divan şairlerinden Me-
dhî, mübarek mekânları ziyaret et-
mekle ilgili söylediği bir manzume-
sinde,  Kudüs’e varıp oradaki Mes-
cid-i Aksa’yı ziyaret etme iştiyakını şu 
şekilde dile getirmiştir: Geh harîm-i 
Kâ‘bede zâ’ir olup geh Taybe’de Geh 
varıp Kuds’e tavâf-ı Mescid-i Aksâ 
idem (Bayram ve Erdemir, 2017)

15. yüzyıl Klasik Türk şiirinin önemli 
simalarından olan Necâtî, bir terkib-i 
bendinde ismini belirtmediği bir ca-
minin değerini, güzelliğini ve eşsiz 
oluşunu Mescid-i Aksa ile karşılaştı-
rarak ifade etmiştir: Câmi’ olmışdur 
nihâyetde latîf ü bî-bedel Belki ku-
dsîler katında Mescid-i Aksâ ola
(Tarlan, 1997: 108)

Miraç mucizesini anlatan İsra Sure-
si, Hurufîlik anlayışının önemli tem-
silcisi Nesîmî (öl. 1404) tarafından da 
bir beyitte dile getirilmiştir. Nesimî, 
beyitte bu surenin bir kısmını iktibas 
etmiş ve İsra ifadesiyle bu hâdise-
ye telmihte bulunarak Allah’ın, kulu-
nu geceleyin Mescid-i Aksa’ya yürüt-
mesine temas etmiştir: Ey cemâlün 
sırr-ı subhânellezî esrâ imiş Mescid-i 
Aksâ tapundur ‘abdihî leylâ imiş. 
(Ayan, 1990: 202)

Aynı ayete benzer bir göndermeyi 
Birrî Mehmed Dede Divanı’nda da 
görmek mümkündür: Sırr-ı sübhâ-
ne’l-lezî esrâ şeb-i mi’râcun  Remzi-
dür ser-mest ider bu sır serâser dil-
leri (Erkul, 2017: 100)

Örneklerden de anlaşılacağı gibi, 
klasik şiirde Kudüs’ün konu edilme-
si, daha çok Hz. Peygamber’in Miraç 
mucizesinin burada gerçekleşmesiy-
le ilintilidir. Mevcut literatüre bakıldı-
ğında, bir şehir olarak Kudüs’ün kla-
sik şiirde; Şam, Halep, Mısır, Hind ve 
Hatâ gibi örneklerde olduğu gibi bir 
mazmun hâline gelerek şairler ara-
sında geleneksel bir kullanım for-
muna dönüştüğünü belirtmek pek 
mümkün görünmemektedir. Aşa-
ğıda değinilecek olan Allâme  Şeyhî 
Efendi’nin Divan’ında yer alan bir-
kaç manzumeyi bu durumun sınırlı 
sayıdaki istisnaları arasında değer-
lendirmek gerekir. Bir tema olarak 
Kudüs’ün, divanlarda pek fazla yer 
almasa da, klasik edebiyat gelene-
ği içerisindeki edebî türlerden olan 
seyahatnâme, fetihnâme ve mirâci-
ye gibi bazı formlarda nisbeten daha 
fazla işlendiği görülmektedir.

1.1. Seyahatnâmeler
Seyahatnâme, bir yazarın gezdiği ve 
gördüğü yerleri edebî bir üslûpla an-
lattığı yazı türüdür. Yazarın şahsi 
düşüncesinin önemli bir faktör ol-
duğu seyahat yazılarında genellikle 
betimleme tekniğine başvurulur. Bu 
türün edebiyatımızdaki ilk örneği 16. 
yüzyılda Seydi Ali Reis'in kaleme aldı-
ğı Mir'âtü'l-Memâlik adlı eserdir. Os-
manlı toplumunda savaş, memuri-
yet, iş bulma, sürgün, eğitim, irşad ve 
hac gibi vesilelerle seyahat edilmesi-
ne rağmen 19. yüzyıla kadar oldukça 
az sayıda seyahatname kaleme alın-
mıştır. Bunun en önemli sebebi, ge-
nellikle kişilerin bu yolculuklara fark-
lı yerleri görmek ve anlatmak gibi bir 
maksatla çıkmamış olmalarıdır. Ayrı-
ca Osmanlı toplumunda yolculuğun 
özellikle tahsilli kesim için hayatın bir 
parçası sayılması, seyahatlerin aynı 
medeniyet ve devlet sınırları içinde 

yapılmış olması da bu anlayışı des-
teklemiştir (Coşkun, 2009: 13).
Türk edebiyatında kaleme alınan 
edebî nitelikli seyahatnâmeler ince-
lendiğinde, Kudüs’ü konu edinen ba-
zı seyahatnâmelerin varlığına rast-
lanmaktadır. Bunlar içerisinde sade-
ce Kudüs’ü ele alan seyahatnâme-
ler bulunduğu gibi, Kudüs’le bera-
ber başka şehirleri ele alanlar da bu-
lunmaktadır. Bu bağlamda Kudüs’ü 
konu alan seyahat eserleri arasın-
da Kitâbü Evsâf-ı mesâcidi’şşerîfe, 
Fezâyilü Mekke ve’l-Medîne ve’l-Ku-
ds, Evliya Çelebi’nin Seyahatnâme’si, 
Tuhfetü’l-Haremeyn ve Mir’âtü’l-Ku-
ds gibi eserler bulunmaktadır. Ku-
düs’ten bahsedildiği tespit edilen 
en eski tarihli Türkçe seyahatnâme 
eseri Ahmed Fakih’e aittir. XIII. yüz-
yıl şairlerinden Ahmed Fakih, Kitâbü 
Evsâf-ı mesâcidi’ş-şerîfe adlı eserin-
de bir grup arkadaşıyla hacca gider-
ken gördüğü Şam, Kudüs, Mekke ve 
Medine kentleri ile orada ziyaret et-
tiği kutsal yerleri anlatır (Mazıoğlu, 
1974: 13). Ahmed Fakih, kaleme al-
dığı bu hac seyahatnâmesinde Ku-
düs’e ait çok çarpıcı betimlemelerde  
bulunmuştur.

Dünyanın en büyük seyahat ese-
ri olarak kabul edilen 10 ciltlik Evli-
ya Çelebi Seyahatnâme’sinde de Ku-
düs’le ilgili önemli bilgi ve gözlemle-
re yer verilmiştir. Bilindiği gibi Evliya 
Çelebi (1611-1685?), gezip dolaştığı 
yerlerde öncelikle o yerin idarecile-
ri ve ileri gelen şahsiyetlerinden bilgi 
almış, bölgeye ait kayıt ve sicilleri in-
celemiş, halkla görüşmüş ve bütün 
bunlara ek olarak da bizzat kendisi 
gezip görerek edindiği bilgileri ken-
dine has üslubuyla kaleme almıştır. 
50 yılı aşkın bir süre boyunca dün-
yanın birbirinden farklı coğrafyala-
rında seyahat eden Evliya Çelebî’nin 
Kudüs’teki seyahatinin 1671 yılında 
gerçekleştiği, eserdeki kayıtlardan 
anlaşılmaktadır. Ünlü seyyahın Ku-
düs ve etrafıyla ilgili gözlem ve izle-
nimlerine Seyahatnâme’nin doku-
zuncu cildinde (Evliya Çelebi, 2005) 
yer verilmiştir.
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Evliya Çelebi; Mekke, Medine ve Ku-
düs'e ayrı ayrı zamanlarda gittiği hâl-
de bu kutsal şehirleri aynı cilde yer-
leştirerek Osmanlı’nın Kudüs'e atfet-
tiği kutsallığın altını çizer. Öyle ki, Se-
yahatnâme'nin Kudüs kısmında sü-
rekli olarak Kudüs'teki vali ve asker-
lerin en önemli görevlerinin hacıla-
rın yol güvenliğini sağlamak olduğu-
nu vurgular. Kudüs, geniş manada 
hac coğrafyasının bir parçasıdır ve 
Evliya Çelebî’nin metninde de açık-
ça ziyaret edilmesi gereken üçüncü 
mescit olarak ifade edilir.

Evliya Çelebi, Kudüs’e ilişkin anla-
tımlarına değişik kültürlerin Ku-
düs'e verdiği isimlerle başlar ve he-
men sonra Müslümanların ilk kıble-
si olduğunu hatırlatarak fakirlerin ve 
dervişlerin kıblesi olduğunu anlatır. 
Evliya Çelebi'nin hesabına göre Ku-
düs'te 70 tane tekke vardır. Şehir-
deki ilk kaleyi yapan kişinin Hz. Da-
vut olduğuna dair Kuran'dan delil 
getirdikten sonra, Kıyamet Kilisesi  
(Kamame) hakkındaki açıklamaları-
nı sıralar. Ona göre, Kıyamet Kilise-
si'nin yanına Hz. Ömer Camii'nin ya-
pılmış olması, Ayasofya'nın karşısı-
na Sultanahmet Camii'nin yapılma-
sına eştir ve ikisi de birer hâkimiyet 
göstergesidir. Evliya, Sultan Selim'in 
1517 yılında Kudüs'e girişini ise ol-
dukça duygusal bir dille tasvir eder. 
Şehrin duvarlarından pek çok yerde 
bahseder ve duvarları İran'ın Kahka-
ha Kalesi'ne benzetir. Kudüs'teki mi-
mari Evliya'yı o kadar etkiler ki, Hz. 
Süleyman’ın Mescid-i Aksa’yı emrin-
deki devlere ve diğer insanüstü var-
lıklara yaptırdığına kanaat getirir. Ev-
liya Çelebi, “aksa” kelimesini kullan-
dığında sadece camiyi değil, orada-
ki tüm külliyeyi kasteder. Eski mabe-
din bulunduğu bu bölgenin kutsallı-
ğı hakkında herhangi bir şüphe kal-
maması için Hac Suresi'ni delil gös-
terir. Kudüs sakinleri hakkında çok 
fazla ayrıntı vermez. Şehirde altı ha-
mam olduğundan bahseder. Bun-
lardan bir tanesinin, Hristiyanların 
bu hamama çokça gitmesinden do-
layı Patrik Hamamı olarak anıldığını 

söyler. Gayr-ı müslim ibadethanele-
rinin hepsini birden kilise olarak ad-
landırır. Osmanlı’nın Paskalya'da al-
dığı tedbirler, şehrin nasıl yönetildi-
ğine dair çok ilginç ipuçları verir. “Ka-
mame” bahsinin başında kilise sa-
yılarında verilen sinagog sayısı, Evli-
ya'nın Kudüs anlatısında Yahudiler 
hakkındaki tek bahistir. Seyahatnâ-
me'nin diğer bölümlerinde, özellikle 
yine Filistin'deki Safed şehrinin anla-
tıldığı bölümde Yahudilerden, kıya-
fetlerinden ve dillerinden bahseden 
Evliya'nın Kudüs'teki Yahudilere hiç 
değinmemesi dikkat çekicidir (Hali-
loğlu, 2017).

Evliya Çelebî gibi Kudüs’ü konu edi-
nen diğer bir 17. yüzyıl seyahatnâ-
mesi de Nâbî tarafından kaleme alın-
mıştır. Nâbî’nin 1712’de tamamladı-
ğı ve 1849’da basılan Tuhfetü’l-Hare-
meyn, manzum-mensur karışık bir 
eserdir. Osmanlı Türkçesiyle kaleme 
alınan hac seyahatnâmelerinin en 
edebîsi olan eser; tarihî, sosyolojik, 
coğrafi ve otobiyografik bilgiler ihti-
vâ etmesiyle de dikkat çekmektedir. 
Nâbî bu eserinde hac yolculuğuna 
İstanbul’da nasıl başladığını, konak-
ladığı menzilleri, memleketi Urfa’ya 
varışını, Suriye, Kudüs, Mısır ve Mek-
ke’ye gidişini ayrıntılı olarak anlatmış 
ve ayrıca seyahati sırasında başın-
dan geçen olaylara da yer vermiştir. 
Nâbî, eserini Arapça, Farsça ve Türk-
çe şiirlerle süslemiştir. Tuhfetü’l-Ha-
remeyn’de verilen bilgilerden anla-
şıldığına göre Nâbî, çıktığı hac yolcu-
luğunda Kudüs’te sadece üç gün ko-
naklamıştır; fakat bu kadar kısa kal-
masına rağmen Kudüs'te bulunan 
Mescid-i Aksa’ya ait tasvirlerin eser-
deki en uzun tasvirler olması dikkat 
çekicidir. Oysa Nâbî, daha uzun kal-
dığı belli yerlerin tasvirlerini bu den-
li uzun tutmamıştır. Bu durum, eser-
deki belli yerlerin tasvirlerinin uzun-
luğunun, Nâbî'nin, yolculuğunda bu 
yerlere ayırdığı ziyaret süresiyle doğ-
ru orantılı olmadığını göstermekte-
dir. Bu aynı zamanda eserdeki bazı 
bilgilerin yazılı veya sözlü kaynaklar-
dan geldiğine de işaret etmektedir. 

Çünkü Mescid-i Aksa ile ilgili verdiği 
bilgileri bir iki günde elde etmek zor-
dur (Coşkun, 2002: 65).

Kudüs hakkında kaleme alınan se-
yahatnâme türü eserlerden biri de 
“Kudüs’ün aynası” anlamına gelen 
Mir'âtü'l-Kuds adlı eserdir. 17. yüzyıl 
sanatkârlarından Molla Hıfzî’nin ne-
sir tarzında kaleme aldığı seyahatnâ-
mede Miraç olayının aşamaları, Ku-
düs'ün faziletleri, Kudüs'te bulunan 
peygamber mezarları, Kudüs'ün ta-
rihindeki önemli savaşlar ve bu-
radaki önemli mekânlar hakkında 
önemli bilgiler verilmektedir. Hıfzî, 
Mir'âtü'l-Kuds’de 1051/1641 yılında 
Kudüs'e gidip burada ibadet ve ilim 
tahsiliyle meşgul olduğunu şöy-
le ifade eder: ... Bilgil ki işbu fakîr 
û hakîr Hıfzî-i pür-taksîr bin elli bir 
senesi târîhinde Kuds-i muharrem-
de mücâvir olup niçe kubur-ı en-
biyâ vü evliyâyı ziyâret eyleyüp ni-
çe ‘ulûm-ı dünyevîyyeyi ve ‘ulûm-ı 
uhrevîyyeyi cem’ ü tahsil eyleyüp 
Gerek Kudüs'e gidip üç yıl burada 
kalması, gerekse kaynaklardan ya-
rarlanarak Kudüs hakkında hem 
tarihî hem coğrafî bilgiler vermesi 
Hıfzînin eserinin bir seyahatnâme 
olduğunu gösteren özelliklerdir. 
Eser seyahatnâme özelliği taşıma-
sının yanı sıra dinî ve didaktik bir 
eserdir (Karga, 2011: 137-138).

Mir’âtü’l-Kuds on iki bölüm ve yirmi 
altı fasıldan oluşur. Beytü’l-Mukad-
des, ‘Askalan, Çâh-ı Bâbil, Kamâme, 
Gazze, Cezîretü’z-Zeheb, Mağare-i 
Ken‘ân, Bîsân, Bi’rü’l-Varaka, Filis-
tin, Remle, Leccûn ve Elmîs eserde 
tasvir edilen mekânlardan bazıları-
dır. Eserde Kudüs dışında Şam, Mı-
sır, Cudi Dağı, Fırat Nehri, Antakya, 
Edirne, İstanbul gibi Kudüs dışında-
ki şehir ve coğrafi unsurlar hakkın-
da da bilgi verilmektedir.

Devamı gelecek…
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ŞİİR

Kıskanır oldum Ey Kudüs.
Seni benden çok seveni
Benden çok anlatanı
Benden çok hatırlayanı
Kıskanır oldum.
Koruyucuların olan Filistinli kardeşlerim bir yana herkesten, her şeyden kıskanır oldum.
Şehre yaklaştıkça artan Peygamber kokusunun yönünü bulacaklar diye,
Şehir sokaklarında manalar yüklediğim köşeleri keşfedecekler diye,
Aksâ'nın bahçelerini benden başkası yuva edinecek diye,
Üzülüyorum Ey Kudüs!
Heybende aldığım kokuyu keşfedecekler diye,
Sokaklarında dinlediğim nazenin kutsallığını fark edecekler diye,
Zeytindağı'ndan şehre bakarken Kudüs'ün anlattıklarını duyacaklar diye,
Korkuyorum Ey Kudüs!
Sokaklarında gördüğüm umutları
Aksâ'nda bulduğum aşkı
Semalarına bakarken öteler diyarına hissettiğim yakınlığı
En çokta;
Sende gördüğümü görecekler diye ödüm kopuyor Ey Kudüs!

Ey Kudüs

Büşra YILMAZ
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ÇİZGİLERLE KUDÜS
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SOSYAL MEDYA

Fatma Nur Yetim @fatimenuryetim
Elbet bir gün yeniden #MescidiAksa

Askeri @AskrGlms
“Siz güçlü bir Ümmetsiniz, zalim değilsiniz, 
mazlumların yanındasınız...
” Mescidi Aksa da bir genç bana dedi ki; -Vallahi, 
Türkler eğer bizi isterse asker olarak değil mermi 
olarak kullanabilir!! 

FerideGüneş @gunessferide  
Bugün Kudüse gidenlere edilen zulümün 
sebebi,insanların gözünü korkutup orayı yalnız 
bırakmatır.KORKMAYALIM.! Çünkü Kadim Kudüs 
sokağında yaşayan müslüman gençler hiçbir 
zaman korkmadılar.Orayı savunmaktan da asla geri 
durmadılar. #EbruÖzkan #Kudüs #MescidiAksa

musa biçkioğlu @musabickioglu 15 Tem 
a) 15 Temmuz 1099'da kudüsümüzü işgal eden haçlılar 
batıdan gelmişti.
b) 15 Temmuz 2016 darbecileri, batı destekli batı 
haçlılarının maşasıydı. 
c) 15 Temmuz 2017'de Mescidi Aksa'yı ibadete kapatan 
israil, batı desteği ve batı himayesiyle ayakta duruyor. 
BATI'ya DİKKAT...

TWİT KÜRSÜSÜ

/mirasimiz

SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS

Futuhu'l Gayp @FutuhulGayp_
Doğu Kudüs'e de mi karışmış İsrail! Oysa Doğu Kudüs'ü 
FİLİSTİN'İN başkenti ilan etmişdiniz! Demek ki İsrail 
için Doğu/ Batı Kudüs yok! Sizler ne kadar Doğu Kudüs 
diyerek bu kararı kabul etseniz de bizim için FİLİSTİN'İN 
başkenti doğusu ile batısı ile KUDÜS'TÜR! 

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

Salih TURHAN @AGDSalihTURHAN  
#15Temmuz herhangi bir tarih değildir. #15Temmuz 
1099 tarihli birinci haçlı seferi neticesinde Kudüs’ü işgal 
ettiği tarihtir. Siyonizm bu tarihlerini çok planlı bir şekilde 
organize eder.

Merve YALLIM @merveyallim  
Sadece üç mescit için özel olarak yolculuğa 
çıkılır:Mescidi Haram,Benim Mescidim ve Mescidi Aksa 
Hz.Muhammed(SAV) 

Mecra @Mecra  
Satır arası bilgi: Haçlı Seferleri'nin hemen öncesinde, 
İslâm dünyasında üç ayrı hilafet ve halife mevcuttu. 
1099'da Kudüs düşerken, İslâm dünyası siyasi olarak 
birbirine hasım birçok yönetime bölünmüştü.

Nezir TUNÇ @NezirTunc_
"Bizim kendi problemlerimiz ne kadar çok olursa olsun, 
tüm Müslümanların tek amacı Kudüs’ün kurtarılmasıdır. 
Bundan dolayı Çeçenistan’daki savaş bizi Kudüs’ün 
sorumluluğundan uzaklaştırmıyor." -Şamil Basayev- 
Şehadetinin 12. Sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle 
anıyoruz. 

Fatma @elem_etkisiz
Her yara bir gün çiçek açar, Rabbin hatrına sabret .. 
#eşsizgüzellik #MescidiAksa #Filistin #GAZZE
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humanmovieteam
Bugün 14 Temmuz… İşgalci İs-
rail’in Mescid-i Aksa'nın kapıları-
na metal dedektörler yer-
leştirmesiyle başlayan, Kudüs 
halkının büyük bir direnişle 
İsrail’e geri adım attırmasıyla 
sonuçlanan, Aksa’da ezanın 
yasaklandığı sürecin üzerinden 
1 yıl geçti.
#14Temmuz2017 #kudüs 
#mescidiaksa

/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

su.rey.ya.

Seni ne zaman unutacağımı sorma. ne 
zaman öleceğimi bilmiyorum...

kudusiyahperest
Bir 15 Temmuz destanı da Kudüs için 
yazalım
#15temmuz

qudus_asigi2 
We will return EY AKSA ....

gurratul.ayn 
Bu taş duvarlar bir gün dile 
gelecek 
Üşüşecek yine bahçelere çocuklar 
Sabahtan elleri akşam kör 
etmeden 
Kendahar dağlarını güller 
donatacak 
Ve sen güneşi avuçlarına 
hapsedip 
Parmaklarında gezdireceksin 
geceyi 
Bilesin ey sonsuzluğuna 
adandığım 
Kanatlarında tüten cennet 
gülüşleriyle 
Beyrut'ta gözyaşı döken 
güvercinler 
Nasıl hasretse Filistin' deki 
sevdaya 
Aynı hasretleri kalbine zincirleyip 
Sana Yusufça aşkla geleceğim 
Bilesin ey sahralarca yandığım 
Kara gözlerindeki mülteci 
sevdayla 
Sensizliğe hüküm giyen şu kalbim 
Zindansı bir hüzne sırdaş olurken 
İçimin göklerinden süzülüp gelen 
Mekke yağmurlarını sana 
hasredip 
En çok seni susacağım 
karanlıklara 
Bilesin ey cennetine kuşandığım
#Kudüs
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BİR AYET
"İyilik ve (Allah'ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın,
 günah ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın Allah'tan korkun; 

çünkü Allah'ın cezası çetindir " 
(Maide süresi 2)

BİR HADİS
“Her Allah'ı n günü iki melek iner. Bunlardan biri; 
Allah'ım! Malını verene yenisini ver! diye dua eder. 
Diğeri de ; Allahım! Cimrilik edenin malını yok et! 

Diye beddua eder." 
( Buhârî, Zekât 27; Müslim, Zekât 57)



KUDÜS’TE KURBAN
AKSÂ’DA BEREKET VAKTİ

BAYRAM
KUMANYASI

150₺
BAYRAMLIK

100 1.450
KURBAN

HİSSE BEDELİ

₺


