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Büyük İsrail Projesi, içi boş, hiçbir uhrevi karşılığı olmayan tamamen uydurma, 
ruhbanların iddialarından müteşekkil bir zulüm projesidir… 

Sadece beşeri bir iddiadır Büyük İsrail Projesi… Hak Teala tarafından indirilmiş bir 
kitabın tahrif edilmesi ve ruhbanların sözleriyle doldurulması sonucu ortaya çı-
kan betimlemelerin insanlığa yutturulması, kabul ettirilmesi için gerekli her türlü 
çalışmayı yapmak… Hiçbir manevi karşılığı olmayan sade ve sadece bir iddia uğ-
runa tüm insanlığın, hatta sadece insanlığın değil, tarihin, şehirlerin, tabiatın yok 
edilmesi…

Özellikle coğrafyamızda cereyan eden tüm vahim hadiselere, İslam ülkelerinin kan 
ve gözyaşına gark olmalarına rağmen, adeta bedenimizde çıkan bir ur mesabesin-
de olan İsrail’in huzur ve güven içinde olması bile neyin niçin olduğunu anlatmaya 
kâfidir…

Ve bütün bu organizasyonların, desiselerin, kıyımların merkezinde Kudüs var…
Kudüs’ün bir Yahudi şehri olması için de Mescid-i Aksa’nın ortadan kaldırılması lazım, çünkü Mescid-i Aksa bunun 
önündeki en büyük engel…

Yahudi milleti emellerine adım adım yaklaşıyor… Yahudi Ulus Devleti meselesi de bunun atılmış son adımıdır, bunu 
yarın Mescid-i Aksa’nın yıkılması adımı takip edecek. Yahudiler, kendilerini üstün ırk olarak görüyorlar; ne yazık ki 
Yahudi seviciler, Yahudilerin bu amentüsünün farkına varamıyorlar… Müslümanlar Kur’an-ı Kerim’e ve hadislere 
dönseler, Rabbimizin buyruklarına, Peygamberimizin (sav) tavsiyelerine kulak verseler Yahudileri ve ne yapmak iste-
diklerini çok iyi anlayacaklar… 

Yahudi Ulus Devleti bir ırk devleti demek… Yahudilik bu anlamda bir din değil, dini motiflerle bezenmiş bir hurafeler 
manzumesidir… Kendi neseplerinden gelmeyen ve kendilerini Yahudi olarak kabul edenleri bile Yahudi olarak gör-
meyen bir anlayışa sahip alçaklar topluluğunun oluşturduğu bir devlet inşa etmek istiyorlar ve ne yazık ki bunu da 
Müslümanların gözü önünde adım adım gerçekleştiriyorlar… Daha da vahimi bir kısım Müslüman da bu duruma 
önayak oluyor…

Yahudilerin iddialarına su taşıyan Müslümanlar Kudüs’ün, Filistin’in ve tüm bölgenin 12 milyonluk ırkçı bir topluluğa 
altın tepsi ile sunulmasına yardımcı oluyorlar… Burada asıl mesele Yahudilerin ne yaptıklarından ziyade Müslüman-
ların aldıkları pozisyondur… 

Müslümanlar Müslümanca bir duruş ortaya koymak zorundalar… İşte o zaman bırakın içimizde bir Yahudi ulusunun 
varlığını, bundan söz etmek bile zor olacaktır…

YAHUDİ ULUSU
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Mirasımız Derneği, kurban bayra-
mında Türkiye ve dünyanın çeşitli 
yerlerindeki hayırseverlerden al-
dığı vekâletlerle kestiği kurbanla-
rı Kudüslü ihtiyaç sahibi 10 bin ai-
leye ulaştırdı.
Hayat pahalılığı ve işsizlik gibi so-
runlarla boğuşan Kudüslü ihtiyaç 
sahibi ailelerin sofralarına bu ve-
sileyle yıl da bir kez de olsa et gir-
miş oluyor. 2012 yılından bu ya-
na Kudüs’te kurban kesim ve da-
ğıtımını yapan Mirasımız Derne-
ği, tüm zorluklarına rağmen bu 
organizasyonu her yıl tekrarla-
maya devam ediyor. Özellikle Ku-
düs’teki hayat pahalılığı ve İsrail’in 
engellemeleri yapılan tüm orga-
nizasyonları her geçen gün daha 
zorlaştırıyor.

Mirasımız Derneği Başkanı Mu-
hammet Demirci; “Karşılaştığımız 

sorunlar her ne olursa olsun biz 
Kudüs için çalışmaya devam edi-
yoruz ve Allah izin verdiği müd-
detçe gayretlerimiz artarak de-
vam edecektir. Kudüs bizimdir 
ve sahip çıkmak zorunda olduğu-
muz imani bir meselemizdir. İma-
nımızdan vazgeçmeyeceğimiz gibi 
Kudüs’ten de vazgeçmemiz müm-
kün değildir. Her Müslüman bu-
nu bu şekilde düşünmek zorun-
dadır.” Diye konuştu.

2850 çocuğa bayramlık 650 aile-
ye kumanya
Sadece kurban hisselerini dağıt-
makla kalmayıp 650 aileye ayrıca 
bayram kumanyası dağıtan Mira-
sımız Derneği, bayramda çocukla-
rı da unutmadı. 2.850 çocuğa bay-
ramlık kıyafet hediye eden kurum 
çocukların mutluluklarına ortak 
oldu. 

KUDÜS’TE 10 BİN AİLEYE 
BAYRAM SEVİNCİ
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KUDÜS’TE 10 BİN AİLEYE 
BAYRAM SEVİNCİ



İSRAİL’İN 
KORKUSU
Abdullah Akçay

Dünya Siyonizminin iki temel hedefi 
vardır. Bunlardan bir tanesi ‘’Büyük İs-
rail Devleti’ni’’ kurmaktır. Siyonistler; Fı-
rat ve Nil nehirleri arasında kalan top-
rakları (Kıbrıs dahil) kendileri için va-
at edilmiş topraklar olarak görmekte 
5000 yıldır bu topraklarda Büyük İsra-
il'i kurmak için çaba göstermektedirler.

İsrail bayrağına dikkat ettiğimiz zaman 
iki mavi çizgi vardır. Onların düşünce-
lerine göre iki mavi çizgi Fırat ve Nil'i 
temsil eder. Bu iki mavi çizgi arasın-
da ise ‘’Siyon Yıldızı’’ vardır. ‘’Siyon Yıldı-
zı’  bu iki nehrin arasında kalan kısmın 
Yahudi toprakları olduğu anlamını ta-
şımaktadır.

İsrail kurulduğu tarihten bu yana bir 
yandan Filistin topraklarında hedefle-
rine ulaşmak için adım adım işgal çalış-
maları yaparken diğer yandan da ken-
disinin bu işgaline karşı çıkacak olan İs-
lam ülkelerini bölüp parçalamak veya 
iç savaşlar ile etkisiz hale getirmenin 
gayreti içerisinde olmuştur. 
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Bu plan gereği; Irak ve Suriye parça-
lanmış, Mısır’da darbe yapılmış, Türki-
ye’de de ABD ve hain yerli işbirlikçileri 
vasıtasıyla önce ülkemizin işgali plan-
lanmış bunda başarılı olunamayınca 
ekonomik ve siyasi bir takım yaptırım-
lar ile de İsrail’in taşeronu ABD tarafın-
dan Ülkemiz  sürklase edilerek etkisiz 
hale getirilmek  istenmiştir.

Peki, bunların asıl sebebi nedir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti; Büyük 
Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası-
nı taşıyan Filistin’e ve Kudüs’e yıllarca 
hizmet eden ‘’Kadim  Devlet ‘’geleneği-
ne sahiptir. Onun için Türkiye üzerine 
oynanan oyunlar diğer devletlere oy-
nanan oyunlardan daha zor ve daha 
farklı olmalıdır ki; Siyonist zihniyet ba-
şarıya ulaşabilsin.

Tabi Siyonist zihniyetin bir hesabı var-
sa Cenabı Hakk’ın da bir hesabı vardır. 
Osmanlının son dönemlerindeki za-
afiyetinden faydalanmaya çalışan Si-
yonistler Cennet Mekan Abdülhamit 
Han’dan Filistin’de devlet kurmak için 
yer istemişler fakat onları çok iyi tanı-
yan Sultan Abdülhamit Han bir karış 
dahi toprak vermeyerek onları yanla-
rından kovmuştur.

1917 de Osmanlı’nın Filistin toprakla-
rından çekilmesiyle bölgeyi işgal edip 
İsrail Devletini kuranların planlarını ise 
son 50 yılda bu sefer Prof. Dr. Necmet-
tin Erbakan  bozmuştur. Erbakan Ho-
ca yıllarca Siyonizm’i ve onların 5000 
yıllık planlarını anlatarak Türk halkını 
ve İslam dünyasını uyarma konusun-
da onlara öncülük etmiştir.

Merhum Erbakan Siyonizmi anlatır-
ken şu önemli misali de vermekten ka-
çınmamıştır.
‘’Siyonizm bir timsaha benzer. Bu timsa-
hın üst çenesi Amerika ise alt çenesi Avru-

pa Birliği, beyni Siyonizm, gövdesi ise iş-
birlikçilerdir.’’

1974 Kıbrıs barış Harekatı sonrasında 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bayrağı ta-
sarlanırken bu plana karşı bir duruş 
sergilenmiştir. Kıbrıs Bayrağında; İsra-
il bayrağında bulunan iki mavi çizgiye 
nispet iki kırmızı çizgi çekilmiş arasına 
da, Ay-Yıldız mührü vurulmuştur. Mer-
hum Erbakan'ın küresel güçlerle olan 
mücadelesi ve "Yeni Bir Dünya" iste-
ği göz önüne alınırsa bu bayrak dün-
ya Siyonizmi’ne meydan okumaktır. 
Buradaki temel anlayış ise "Fırat ve Nil’i 
kanla doldururuz ama bu toprakları size 
asla vermeyiz!" anlayışıdır.

Dünya Siyonizm’inin ikinci temel hede-
fi de Mübarek Mescid-i Aksa’yı yıkarak 
yerine ‘’Süleyman Mabedi’’ adını verdik-
leri sözde tapınağı inşa etmektir.

BM kanunlarına göre Ürdün Vakıflar 
Bakanlığı’na bağlı olan Mescid-i Aksa’yı 
kendi meclislerinde çıkarmış oldukları 
yasa ile “kamu alanı” ilan ederek ken-
dilerince Mescid-i Aksa üzerinde hak 
talep etmeyi yasal hale getirmişlerdir.

Yıllardır Aksa’nın altına tüneller açarak 
‘’Süleyman Mabedi’nin’’ kalıntılarını ara-
mak bahanesiyle boşalttılar hatta Si-
nagog bile yaptılar.

İşgalci Yahudiler; Kudüs’ü Yahudileştir-
me ve Mescid-i Aksa’yı yıkma çalışma-
ları doğrultusunda sürekli adımlar at-
maktadırlar.

Bunlar arasında en ufak bir olayda da-
hi Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmak, 
Aksa içerisine giren Yahudi işgalcilere 
sadece Allah’u Ekber diyerek karşı koy-
maya çalışan murabıt ve murabıtaları 
cezalandırmak ve benzeri bir çok yap-
tırımlar uygulamaktadırlar.

Mirasımız Derneği ve benzeri Kudüs’ü 
kendine dert edinmiş dernekler ve şa-
hısların yapmış oldukları programlar-
da Kudüs’ü anlamanın ilk yolunun Ku-
düs’e gitmekten geçtiğini dolayısıyla 
Türkiyeli Müslümanların mutlaka Ku-
düs’e gitmeleri gerektiğini üzerine ba-
sa basa belirtmeleri büyük karşılık bul-
muşsa da en büyük etkiyi Sayın Cum-
hurbaşkanımızın çağrısı yapmıştır.
2017’de yapılan Kudüs konulu vakıflar 
haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘’Ku-
düs’e gidin’’ çağrısı sonrasında özellikle 
kamu kurum ve kuruluşları ile iş dün-
yasının STK’ları kafileler halinde Ku-
düs’e gitmeye başlamışlardır.

Tabiidir ki Kudüs’e giden ve Mescid-i 
Aksa’yı ziyaret eden her Müslüman 
bundan çok etkilenmiş hayatında Ku-
düs’ten önce ve Kudüs’ten sonra di-
ye iki dönem oluşmuş ’’Bir uçak dolu-
su giden yolcular, bir uçak dolusu dost’’ 
olarak geri dönmüşlerdir. Dönenlerin 
birçoğu da gönüllü Kudüs Elçisi olarak 
Kudüs’ün özgürlüğü ve oradaki Müslü-
manlar için ben ne yapabilirim derdi-
ne düşmüşlerdir.

Siyonist Yahudiler yapmış oldukla-
rı haksız ve hukuksuz uygulamaların 
dünya kamuoyunda yer almasını iste-
memektedirler.  Bu doğrultuda Kudüs 
ve Mescid-i Aksa’ya yapılan ziyaretle-
ri de ellerinden geldiğince zorlaştıra-
rak gelen ziyaretçilerin kendi ülkeleri-
ne döndükten sonra bütün bu hukuk-
suzluk ve işgalin ülkelerinde kamuoyu 
oluşturmasına engel olmak istemek-
tedirler. İsrail’e giriş için vize uygulama-
sının yanında giriş ve çıkışlardaki insa-
nın sabrını zorlayan bekletmeler ve 
detaylı aramalara rağmen özellikle 
Türk ziyaretçilerin sayısı geçen yıla 
göre iki kat daha artmıştır.

Filistinli Müslümanların Türk ziya-
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retçilere göstermiş olduğu sevgi ve 
Türklerin de onlar için bir şeyler ya-
pabilme istek ve çalışmaları İsrailli 
yetkililerin dikkatini çekmiş bunun 
için özellikle Türk ziyaretçilerin önü-
nü kesmek için İsrail içişleri bakan-
lığı tarafından bir takım kararlar alı-
narak Türk acentalara bu kararlar 
bildirilmiştir. 

İsrail İçişleri Bakanlığı tarafından Türk zi-
yaretçiler için alınan kararlar şunlardır.

1. Vizeler için 15-17 gün önce başvu-
rulması gerekir.

2. Her grup için bankaya 15000 do-
lar kefalet Türk acente tarafından 
yatırılması gerekmektedir.

3. Kefaletin vize başvurusundan iti-
baren 48 saat içerisinde yatırılması 
gerekmektedir.

4. Kefalet zinciri İsrail İç İşleri ba-
kanlığı LOURDES TRAVEL acentasını 
sorumlu tutuyor, LOURDES TRAVEL 
ise Türkiye’deki acenteyi sorumlu 
tutar, Türkiye’deki acente ise müş-

teriyi kefalet etmelidir.

5. Bu kefalet grubun aynı anda gi-
rip aynı anda çıkması için gereklidir. 
Gruptan ayrılan olursa bu kefalet İs-
rail İçişleri Bakanlığında tahsil edil-
mektedir, Ayrıca eğer misafirler kış-
kırtıcı hareket yaparlarsa (bayrak 
çekme, slogan atma, polisle tartışma, 
protesto etme gösterilerde gibi)

6. Başvurulan misafirlerimiz Kudüs’e 
senede bir kere gelme hakkı var.

7. Her hangi bir değişiklik olduğu 
takdirde size direk bildireceğiz’’

Bu kararlar arasında en çok dikkat 
çekenler ise 2. ve 6. Maddelerdir.

*Her grup için şirketlerin 15.000 
dolar kefalet yatırması ki ; (Çıkabile-
cek en ufak bir itirazda dahi bu ke-
faleti alabilecekler)

*Bir kişi için ancak yılda 1 kez ziya-
ret edebilme izni.

Bu kararlarda da görüldüğü gibi esas 

gaye Türk ziyaretçilerin Kudüs’e ziya-
retlerinin önünü kesmektir. Her yıl 
ülkemize vizesiz olarak 500 Bin Ya-
hudi’nin geldiğini, giriş ve çıkışlarda 
onlara en ufak bir haksızlık dahi ya-
pılmadığı göz önüne alınırsa, İsrailli 
yetkililerin bizim için aldıkları karar-
lar tek taraflı ve hukuk dışıdır.

İşgalci İsrail’in bütün bunlardan ga-
yesi; Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya gi-
den Türk ziyaretçilerinin önünü kes-
mek; Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı yal-
nızlaştırarak orada mutlak Yahudi 
Hakimiyetini sağlamaya çalışmaktır.

Netice:
*Mütekabiliyet kanunları gereği; İş-
galci İsrail Devleti’nin Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşları için uyguladığı 
bütün yaptırımlar (vize dahil) Türk 
İçişleri Bakanlığı tarafından İsra-
il vatandaşları için de aynen uygu-
lanmalıdır.

Özgür Kudüs ve Özgür Mescid-i Ak-
sa’da buluşmak dileğiyle. 
Allah’a Emanet Olun.
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Kurban bayramının hemen ardın-
dan harekete geçen Mirasımız Der-
neği, geçen yıl olduğu gibi bu yılda 
Kudüslü minik öğrencilere içerisin-
de kırtasiye malzemeleri ile birlikte 
okul çantası temin etmek amacıyla 
harekete geçti. 

Çanta ve kırtasiye malzemelerini 
alan çocukların sevinci görülme-

ye değerdi. Kudüs ve civarında ya-
şayan okul çağındaki çocukların i-
şi gerçekten zor. Sadece okula gi-
dip gelirken bile İsrail askerleri ta-
rafından durdurulup psikolojik ve 
bazen de fiziksel şiddete maruz ka-
lan çocukların büyük bir kısmı ay-
nı zaman da yoksullukla mücade-
le ediyorlar. İsrail, bazı bölgelerde 
Müslümanlara ait okulları ruhsat-

sız olduğu gerekçesiyle yıkıyor. O-
kulların büyük kısmı İsrail’in dayat-
tığı müfredata uymadığı için mad-
di zorluklar içerisinde ayakta kal-
ma mücadelesi veriyor.

Tüm bu zorluklara rağmen okulu-
na devam etmeye çalışan çocuklar, 
yeni çanta ve okul malzemeleriyle 
bir nebze de olsa teselli buluyor.

BİR ÇANTA MUTLULUK
HABER

9

TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2018

www.mirasimiz.org.tr



19’uncu yüzyılda The Great  Game 
olarak bilindiği gibi aynı zamanda 
Bolshaya Igra olarak da bilinen Bü-
yük Oyun, Orta Asya stepleri üzeri-
ne Rusya ile İngiltere’nin çekişmesi-
ni anlatır. Brzezinski gibi daha çağdaş 
ve modern isimlerin muhayyilesinin 
ürettiği ‘Satranç Tahtası’ gibi kitaplar-
da da anlatıldığı gibi esasında Büyük 
Oyun yeni fasıllarla Soğuk Savaş dö-
neminde ve sonrasında da devam et-
mektedir.  Berlin Duvarı’nın yıkılması 
ve ideolojiler devrinin kapanmasıyla 
birlikte farklı şekiller alsa da jeopoli-
tik mücadele hız kesmeden devam et-
mektedir. En son faslı Suriye’de sah-
nelenmiştir.  Günümüzde de ABD ile 
İran arasında böyle pazarlıklar öngö-
rülmüş ve ‘Big Bargain’ yani büyük 
pazarlık suretinde takdim edilmiştir. 

2015 yılında 5+1 ülkeleriyle İran ara-
sında imzalanan nükleer anlaşma  bu ön-
görülerin bir doğum sancısı olmuştur.  
    
Bölgede temel meselelerden birisi Fi-
listin meselesidir.  Filistin meselesi, kü-
çüle küçüle yüzde 22’lik bir toprak par-
çası üzerinde bitmez tükenmez bir pa-
zarlık maratonuna dönüşse de keza 
Araplar  bu meseleden ellerini ve etek-
lerini çekseler de Kudüs, Mescid-i Aksa 
meselesini barındırdığından dolayı Fi-
listin meselesi yine de bütün İslam âle-
mini yakından ilgilendirmektedir.   

Filistinliler Oslo mutabakatına ka-
dar önce fedai  mücadeleleriyle anıl-
mışlar, ardından da nefeslerini akim 
ve sonuçsuz gizli müzakerelere har-
camışlardır. 1993 yılıyla birlikte giz-

li müzakerelerin rahminden Oslo sü-
reci çıkmış lakin iki yıl sonra akame-
te ve atalete uğramıştır. 1995 yılında 
‘Kemik Kıran’ lakaplı Rabin’e bağlı ola-
rak yürüyen süreç  Filistinlilerle barışı 
istemeyen daha fanatik bir Yahudi ta-
rafından öldürülmesiyle önce ortada 
kalmış, ardından da ortadan kalkmış-
tır.  Müteakiben cılız Şimon Peres hü-
kümeti gelmiş ve onu Netanyahu hü-
kümeti takip etmiş ve fiilen Oslo süre-
ciyle birlikte Rabin’in baba Esat’a ver-
diği sözlerini keenlemyekün/olmamış 
addetmiştir. Ardından gelen Ehud Ba-
rak hükümeti  Arafat ile birlikte süre-
ci diriltmek isteseler de Kudüs önleri-
ne engel olarak çıkmış bu meseleden 
dolayı süreç yol kazasına uğramıştır. 
Rabin öldürülmemiş olsaydı, Kudüs 
meselesi 1999 yılında karara bağla-

Mustafa ÖZCAN

ASRIN PAZARLIĞI BİR 
BAŞKA BAHARA 
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nacaktı.  En azından yol haritası bu-
na amir bulunuyordu.  Ehud Barak’ın 
‘benden sonra tufan’ anlayışıyla birlik-
te Filistinlilerin üzerine siyasi buldo-
zer Şaron’u sürmesiyle süreç tama-
men kontrolden çıkmış hatta geri tep-
miştir.  Böylece gizli müzakerelerden 
sonra açık müzakereler de sonuçsuz 
kalmıştır. 1993 yılını baz alacak olur-
sak, çeyrek yüzyıldan beri sürdürülen 
mesai ve gayretler boşuna gitmiş ol-
du.  Filistinliler taviz üzerine taviz ver-
diler lakin karşı  taraf Filistinlilerin hu-
kukunu daha fazla sulandırmaya baş-
ladı.  Filistinlilere isnat ettikleri sertlik 
yanlısı tutumları bizzat kendileri işle-
meye, Filistinlilere göstermeye baş-
ladılar. Yahudi edebiyatı Filistinlile-
rin Yahudileri denize dökmek istediği-
ni söylüyordu. Nehir ile deniz arasını 
Yahudilerden temizlemek istediği var-
sayılıyordu. Şimdi ise 1967 hezimeti-
nin ürünü olan fanatik Yahudiler  Fi-
listinlileri Hicaz’a sürmekten bahsedi-
yorlar.  Nehir ile deniz arasını sadece 
kendilerine hasr ve mal etmek istiyor-
lar. 2005 ve sonrasında iktidara ge-
len Ahmedinejad İsrail’i yok etmek ve-
ya haritadan silmekten bahsederken 
şimdi onun yerine geçen  Netanyahu, 
tersinden Dimona Nükleer Santra-
li önünde poz vererek isterlerse İran’ı 
dize getirebileceklerini ve haritadan 
silebileceklerini söylemiştir. 

George W. Bush iki dönemlik iktidarı 
boyunca 2005 ile 2008 yılında Filistin 
devletini kuracaklarını öngörmüş la-
kin dedikleri karşılıksız çıkmıştır. Ne-
jad gibi ilahi dille konuştuğunu söyle-
se de Bush vakıa tarafından yalanlan-

mıştır.  Evanjelik iki kanadın birbirleri 
aleyhinde, hakkında söyledikleri blöf 
çıkmıştır. Obama ise Filistin mesele-
sinden ziyade Arap Baharı dönemiy-
le karşılaşmış ve Dışişleri Bakanı Jo-
hn Kerry müzakereleri canlandırsa da 
bir sonuç elde edilememiştir. Donald 
Trump döneminde ise İsrail’e olan po-
zitif ilgi Filistin tarafına olan negatif il-
giyi de kamçılamış ve canlandırmış-
tır. Trump öncelikli olarak İsrail namı-
na bir şeyler yapmak istiyor. İkinci ola-
rak, şahsi düzeyde  siyasi olarak başa-
rıya susamış ve arkada kendisine gö-
re bir yad-ı cemil bırakma kaygısıyla 
hareket ediyor. Üçüncü olarak, Arap 
Baharı’nın yıprattığı Arap rejimlerinin 
her zamankinden daha kırılgan ve tel-
kine açık olduğunun farkında. Trump 
bu atmosferi İsrail lehine değerlendir-
mek istemiştir.  Bunun için Beyaz Sa-
ray’da Ortadoğu ile alakalı bir çalışma 
grubu kurmuştur. Bu takım genellikle 
Yahudilerden oluşmaktadır. Bu takımın 
başında Yahudi asıllı iki kimlik yer al-
maktadır;  danışman sıfatıyla damat Ja-
red Kushner ile Ortadoğu özel temsilci-
si Jason Greenblatt. Filistin meselesiyle 
ilgili işleri bunlar tedvir etmektedir.  Bir 
de ABD’nin Tel Aviv/Kudüs Elçisi David  
Friedman, Trump adına Ortadoğu işle-
rini tedvir etmektedirler. 

Trump yönetime geldikten, (Bob Wo-
odward tarafından ‘deliler otağı’ ola-
rak da anılan) ve  Beyaz Saray’daki  
koltuğuna yerleştikten sonra yeni bir 
konsept ortaya attı. “Yüzyılın Pazarlı-
ğı.” Yüzyılın Pazarlığı dillerde pelesenk 
olsa da, gündemi çalkalasa da ne ol-
duğu tam olarak bilinmiyor. Lakin bu 
arada atılan bazı paralel adımlarla bir-
likte çehresi belirmeye ve ortaya çık-
maya başladı.  Şimdilik  Yüzyılın Pa-
zarlığı (deal century) körlerin  fil tari-
fine benzer. Sözgelimi 1981 yılından 
beri elçiliklerini Kudüs’e taşımayan 
sabık Amerikan yönetimlerinin hilafı-
na bir oldu-bitti ile Trump elçiliği taşı-
ma kararı aldı ve sektirmeden uygu-
ladı.  Bu İsrail’in tezlerini tanıma, arka 
çıkma,  ilaveten gelecekte kurulması 
öngörülen Filistin devletinin başkenti-
nin de Doğu Kudüs olmasına itiraz an-
lamı taşıyor.  Böylece Oslo Antlaşması 
mucibince  1999 yılında nihai statüsü 
taayyün edecek olan Kudüs, İsrail’in 
zimmetine geçirilmiş oluyor.   Karine 
olarak anlıyoruz ki,  bu mesele Asrın 

Pazarlığı kapsamına giriyor. 

Yoksa bütün heyetler arası görüşme-
lere rağmen Asrın Pazarlığı’nın kap-
samını kimse bilmiyor. Ürdün Kralı 
II.Abdullah yemin billah Asrın Pazar-
lığı meselesinin detaylarını bilmedi-
ğini söylemiştir. Yine Ürdün Dışişleri 
Bakanı  Eymen es-Safedi de II.Abdul-
lah gibi Asrın Pazarlığı’nın içyüzünü 
bilmediğini söylemiştir. Bu da gösteri-
yor ki Trump’ın Ortadoğu ekibi mekik 
diplomasisiyle birlikte tarafların nab-
zını yokluyor, tutuyor ama ser verip 
sır vermiyor!  Bununla birlikte Asrın 
Pazarlığı kavramının ortaya atılmasıy-
la birlikte uçurulan yoklama balonla-
rından birisi mütasavver Filistin dev-
letinin başkentiyle ilgili olanıydı.  Ku-
düs yerine Kudüs açıklarında bulu-
nan Ebu Dis veya Ramallah olacağı 
yönündeki sondajlar yapılmıştı. Bunu 
tebliğ ve telkin için Muhammed Bin 
Selman 2017 yılının sonlarına doğru 
Mahmut Abbas’ı ayağına Riyad’a ça-
ğırmış ve Ebu Dis meselesini telkin et-
mişti. Mahmut Abbas’ın buna yanaş-
maması üzerine  ona yedeklerinden 
Muhammed Dahlan ile tehdit ettiği ve 
‘sen yapmazsan yapan bulunur’ dedi-
ği aktarılmaktadır.  Suudi Arabistan'ın 
da Filistin liderini iknaya çalıştığı plan, 
Ebu Dis'in bir köprü ile Mescid-i Ak-
sa'ya bağlanmasını öngörüyor. Filistin 
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD 
Başkanı Donald Trump’ın barış planı-
nı “yüzyılın şamarı” olarak niteledi. Fi-
listin Devlet Başkanı, kendisine, gele-
cekteki Filistin devletinin başkenti ola-
rak Ebu Dis’in önerildiğini söyledi.

ASRIN PAZARLIĞI HEYULA MIDIR 
VARSA DA NEDİR? 
Kimileri Asrın Pazarlığı’nın karakteri-
nin şekillenmediğini ve netleşmediği-
ni kimileri de kimsenin ruhu duyma-
dan sessiz sedasız bir biçimde kota-
rıldığını ileri sürüyor.  Sözgelimi Ür-
dün Kralı ile Dışişleri Bakanı Asrın Pa-
zarlığı’nın çerçevesini bilmedikleri-
ni söylerken  Ürdün eski başbakan-
larından   Tahir el Mısri Asrın Pazarlı-
ğı’nın  tamamlandığını ve bittiğini ile-
ri sürmektedir.  Bu kanaate nerden 
ve nasıl varmış olabilir? Tahir el Mıs-
ri, Asrın Pazarlığı’nın uygulamaya ko-
nulduğunu da söylüyor. Tahir el Mıs-
ri algı  operasyonuyla Amerikan yöne-
timinin  Asrın Pazarlığı’nın detaylarıy-

Filistin meselesi, küçüle 
küçüle yüzde 22’lik bir 
toprak parçası üzerinde 
bitmez tükenmez bir pazarlık 
maratonuna dönüşse de 
keza Araplar  bu meseleden 
ellerini ve eteklerini çekseler 
de Kudüs, Mescid-i Aksa 
meselesini barındırdığından 
dolayı Filistin meselesi yine 
de bütün İslam âlemini 
yakından ilgilendirmektedir.   
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la ortaya çıkmasını bekleyenleri  iğfal 
ettiğini gerçekte ise planın sahada uy-
gulandığını ileri sürüyor. Asrın Pazar-
lığı’nın üç ayaktan oluştuğunu ve bun-
lardan birisinin Amerikan elçiliğinin 
Tel Aviv’den  Kudüs’e taşınması oldu-
ğunu ve bunun gerçekleştirildiğini ha-
tırlatmaktadır. İkinci unsur ise Netan-
yahu tarafından gerçekleştirilen ‘İsra-
il Yahudilerin millî vatanıdır ve ulus 
devletidir’ kanununun devreye sokul-
masıdır. Bu da başarılmıştır. Böylece 
Filistinlilerin Filistin ile bağlantıları ko-
parılmıştır. Filistin’de yaşayan Yahu-
diler asli unsur olurken Filistinliler ta-
li unsur haline getirilmiştir. Söz konu-
su yasa ile birlikte bu topraklarda ya-
şayan sadece Yahudilere kendi kade-
rini tayin hakkı verilmiştir. Filistinliler 
yabancı bir unsur ilan edilmiştir.  Son 
adımda ise UNRWA da tasfiye edile-
rek mülteci Filistinlilerin dönüş hak-
kının önü kesilmiş ve mültecilik sıfatı 
ve kimliği kaldırılmış oluyor. Kısaca Fi-
listin’de içeride yaşayan Filistinlilerin 
bütün hakları müsadere edildiği gibi 
dışarıda yaşayan Filistinlilerin de mül-
teci ve Filistinli kimlikleri ellerinden 
alınması süreci başlatılmıştır. 

Tahir el Mısri’nin deyimiyle Asrın Pa-
zarlığı Filistin meselesinin tasfiyesidir.  
Bu süreçte üç mesele üzerinden Filis-
tinlilerin Kudüs, Filistin toprağı ve ilti-
ca statüsüyle ilişkileri kesilerek varlık-
larına ve kimliklerine el konulmakta-
dır. Böylece geride bir pürüz bırakıl-
mamaktadır. Damat Jared Kushner, 
Ürdün’de yaşayan Filistinlilerden mül-
teci vasfının, kimliğinin kaldırılması-
nı istemiştir. Lübnan’dan da aynı dav-
ranışı sergilemesi beklenmektedir.  
Ulus-Devlet yasasına göre yerleşim-
ci Yahudiler vatandaş veya asli unsur 
haline gelirken ülkenin yerlisi olan Fi-
listinliler de yerleşimci pozisyonuna 
düşürülüyor.  Trump Yönetiminin el-
çiliği Tel Aviv’den Kudüs’e taşımala-
rı yeteri kadar tartışıldığı için burada 
daha ziyade  Asrın Pazarlığı’nın çerçe-
vesini oluşturan diğer iki ayak üzerin-
de durmak istiyoruz.  

ULUS DEVLET YASASI 
İsrail hükümetinin 18 Temmuz 2018 ta-
rihinde az bir çoğunlukla Knesset’ten 
geçirdiği, ‘The Nation-state law’ olarak 
da bilinen Ulus-Devlet Yasası, İsrail ta-

rihinde bir kırılma noktasına daha işa-
ret ediyor. Bu hususta Filistinli analiz-
cilerden Dr.Salih en-Naami şunları ya-
zıyor: “Tarih, Ulus-Devlet Yasası’nı aşı-
rılığın son zirvesi ve durağı olarak kay-
da geçirecektir.  Bu kanun İsrail tarihi-
nin kemalden zevale doğru batışında; 
dâhilde, hariçte, bölgesel ve uluslara-
rası zeminde bir dönüm noktası ola-
caktır. Keza içeride büyük bir kutup-
laşma meydana getirecektir.1”
 

İsrail’in yatışmaz yapısı sürekli olarak 
dâhilde ve hariçte gerilim üretmek-
tedir. Filistinlilerle gerilimi bittiğin-
de kendi içinde gerilim başlayacak-
tır.  Yahudi kimdir? sorusunun ceva-
bı İsrail’i kökten yıkacak cesamettedir.  
Davud soyundan değil diye Hazreti 
İsa’yı peygamber olarak kabul etme-
yen Beni İsrail, aynı şekilde Talut’u da 
yine bekledikleri muayyen boylardan 
gelmediği için reddetmişlerdir. Keza 
goyim diye Hazreti Peygamber’in nü-
büvvetine iman etmemişlerdir. Tev-
rat, Talût’un Benyamin sıbtından ol-
duğunu bildirmektedir.‘‘Benyamin 
bölgesinden birini göndereceğim. 
Onu halkım İsrail'in önderi olarak 
meshedeceksin.” Bu onun açısından 
önemli bir durumdur. Çünkü Talût, 
Samuel peygamber tarafından Kral 
ilan edildiğinde kendisine muhalefet 
edenlerin eleştiri konusu yapmaları, 
onun Benyamin sıbtından biri olma-
sı sebebiyledir. Talût’un ağzından bu 
durum şöyle aktarılmaktadır: “Saul şu 
karşılığı verdi: Ben İsrail oymaklarının 
en küçüğü olan Benyamin oymağın-
dan değil miyim? Ait olduğum boy da 
Benyamin oymağının bütün boyları-
nın en küçüğü değil mi? Bana neden 
böyle şeyler söylüyorsun?’’ İsrailoğul-

larının Benyamin sıbtı; Hz. Yakup’un 
son çocuğu olan ve Peygamber Yusuf-
la ana baba bir kardeş oldukları Ben-
yamin’den üreyen sıbttır. Müfessirle-
rin genel bakışı şudur: Benyamin sıb-
tının sayıca az olmaları yanında sahip 
oldukları Kenan arazilerinin küçüklü-
ğü de onları diğer İsrail sıbtları karşı-
sında daha alt mertebede görülme-
lerine neden olmuştur. Talût’un ken-
disinin de kabul ettiği bu gerçek İs-
railoğulları sıbtlarının genel anlayışı-
nı temsil etmektedir ki, Talût’un İsra-
iloğullarına Kral olmasına muhalefet 
edilmiştir.

Kur’an Talût’un kral seçilmesi ve İs-
railoğullarından muhalefet gelmesi 
olayını şu şekilde özetlemektedir: 
“Peygamberleri onlara: Bilin ki Allah, 
Tâlût'u size hükümdar olarak gönderdi 
dedi. Bunun üzerine: Biz, hükümdarlı-
ğa daha lâyık olduğumuz halde, kendi-
sine servet ve zenginlik yönünden ge-
niş imkânlar verilmemişken o bize na-
sıl hükümdar olur? Dediler. Allah sizin 
üzerinize onu seçti, ilimde ve bedende 
ona üstünlük verdi. Allah mülkünü di-
lediğine verir. Allah her şeyi ihata eden 
ve her şeyi bilendir" dedi.2” Nitekim, Fi-
listinli yazar Salih en-Naami doğrultu-
sunda İsrailli akil adamlar da Netanya-
hu’nun kendi başına veya başına buy-
ruk olarak ya da Trump ile kafa kafa-
ya almış olduğu bu kararların sonuçla-
rından endişeli görünmektedirler. Ta-
rihçi kimliğiyle öne çıkan Yahudi yazar-
lardan ve  ‘Sapiens: A Brief History of 
Humankind’ ile ‘21’inci yüzyıla 21 Ders’ 
gibi kitapların yazarı Prof. Yuval Noah 
Harari Yahudi ulusu kanununu pro-
testo etmiştir.  Aynı doğrultuda Che-
mi Shalev gibi Şahudi yazarları bu ya-
sanın hem anti Siyonist bir yasa hem 
de kendi kendini imha ve yok etme ya-
sası olduğu görüşünü taşımaktadır.  
Kısaca Bibi lakabıyla anılan Benyamin 
Netanyahu’ya açık bir mektup yazan 
Bradley Burston  mealen muhatabı-
na şu uyarıyı yapmıştır:‘‘İsrail senin ha-
yal ettiğinden çok daha büyük bir teh-
like altındadır…” Yani Netanyahu’nun 
bu kanunla birlikte tehlikeyi daha da 
büyüttüğüne işaret etmektedir. Far-
kına varmadığı için de takbih etmek-
tedir. Bradley  Burston Netanyahu’ya, 
‘Apartheid Başbakan!’ şeklinde hitap 
etmektedir.3  

Ehud Barak’ın ‘benden 
sonra tufan’ anlayışıyla 
birlikte Filistinlilerin üzerine 
siyasi buldozer Şaron’u 
sürmesiyle süreç tamamen 
kontrolden çıkmış hatta 
geri tepmiştir.  Böylece gizli 
müzakerelerden sonra açık 
müzakereler de sonuçsuz 
kalmıştır.
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18 Mart 2018 tarihinde çıkarılan bu 
kanunla birlikte İsrail, Yahudi olma-
yan müttefiklerini ve dostlarını da 
küstürmektedir.  İsrail aynen denildi-
ği gibi Apartheid (ırkçı) bir rejimdir ve 
Filistinlilerin dışında müttefikleri var-
dır. Bunlar Bedeviler, Dürziler ile ki-
mi Çerkezlerdir. Bunlara yönelik ola-
rak ayrıcalıklar tanımaktadır. Yahu-
di ulusal kanunu ile birlikte bu  ‘yan-
daş’ topluluklara tanınan imtiyazlar 
da kaldırılmış olmaktadır. Bu özellikle 
Dürziler arasında homurdanmalara 
ve öfke nöbetlerine neden olmuştur.   

Bu kanun Dürzilerin İsrail ordusun-
daki motivasyonunu düşürmektedir. 
Bu açıdan  ordu mensuplarının ve gü-
venlik güçlerinin bu kanunun yol açtı-
ğı yan etkilerden pek de memnun kal-
dıkları söylenemez. İsrail ile dostları 
arasında iç çalkantıyı artırmıştır. Ni-
tekim, İsrail ordusunda görev yapan 
Dürzi asıllı Yüzbaşı Amir Cemal gibi 
niceleri yasayı protesto ederek görev-
lerinden istifa etmeyi yeğlemişlerdir. 
Yüzbaşı Amir Cemal artık İsrailli Dür-
zilerin kendilerini Yahudilerle kan kar-
deşi hissetmediklerini söyleyerek bu 
kanunun yol açtığı duygu kopukluğu-
na işaret etmiştir. 

Netanyahu’ya açık bir mektup gönde-
rerek ordu kademelerinden istifasını 
açıklayan bir başka Dürzi subay olan 
Şadi Zeydan da ülkeye hizmet etmek-
ten vazgeçtiğini ifade etmiştir. Dürzi 
liderler de toplumsal barış için bu ya-
sanın behemehal kaldırılmasını, de-
ğiştirilmesini istemişlerdir. Bu tepki-
ler üzerine Dürzi liderlerin öfkesini 
dindirmek, yatıştırmak için onlarla bir 
araya gelen Netanyahu beklemediği 
tepkiler karşısında toplantıyı yarıda 
kesmiştir. Atılan taş ürkütülen kurba-

ğaya değmemiştir.  Netenyahu, yan-
lışı yanlışla düzeltme babından yeni 
özel yasalarla Dürzilerin gönlünü al-
mayı düşünmektedir.   
  
Yahudilerden bazıları Yahudi Ulusal 
Devleti yasasını Siyonizm karşıtı ola-
rak nitelendirse de Halid Gazal gibi ki-
mi Araplar bu yasanın Siyonizm pro-
jesinin en uç veya zirve aşamasını 
temsil ettiği görüşündeler. Trump’ın 
gölgesinde Trump Tower gibi yükse-
len Yahudiler, Yüzyılın Pazarlığı pro-
jesiyle birlikte belki de yükselmele-
rinin son sınırına, basamağına geldi-
ler ve görebilecekleri en tepe nokta-
ya tırmandılar.  Bu yasa ile birlikte İs-
rail katıksız Yahudi devletine dönüş-
müş oluyor.  Özellikle de Yeşil Hat ve-
ya 1948 sınırları içinde kalan Filistinli-
lerin statüsü belirsiz hale geliyor. On-
lar hakkında yakında yeniden trans-
fer fısıltıları duyulmaya başlanacak.  
1948 sınırları içindeki nüfusun yüzde 
20’sini teşkil eden Filistinliler son de-
rece tedirginler. Bunların istikbali ve 
hukuku belirsiz hale gelecek ve dal-
galanmaya bırakılacaklardır.  İsrail’in 
laik ve demokratik bir devlet olduğu 
iddiaları revnakını kaybedecek ve  la-
ik Siyonizm yerini dini Siyonizme terk 
edecektir.   Yine 1967 sınırlarında bir 
Filistin devleti kurulması rüya iken ka-
busa dönüşecektir.  Filistinlilerin yurt-
larına geri dönüşleri ya da dönüş hak-
kı da buharlaşacaktır. 
 
UNRWA OPERASYONUNUN 
PERDE ARKASI 
Ürdün eski başbakanlarından Tahir 
el-Mısri’nin de belirttiği gibi Haaretz 
gazetesi de UNRWA’nın finansmanı-
na yönelik sabotajların  esasında Yüz-
yılın Pazarlığı kapsamında yapıldığı-
nı nazara vermektedir. Haaretz gaze-
tesinde  Jack Khoury’nin kaleme aldı-
ğı bir tahlilde UNRWA’nın fonlanması-
nın durdurulmasının Yüzyılın Pazar-
lığı projesinin parçası olduğuna de-
ğinilmektedir. Akil için yol bir olduğu 
gibi sonuç çıkarmak da öyledir.  Filis-
tin tarafı  UNRWA’nın faaliyetlerini so-
na erdirmeye ve sabote etmeye yö-
nelik olarak bu Trump planının İsra-
il’den habersiz olamayacağına inan-
maktadır.4  Jack Khoury’nin bu yönde-
ki analizine göre, amaç Batı Şeria’da 
otonom veya özerk yapının sınırları-

nı ve Filistinlilerin beklentilerini asga-
ri seviyeye çekmek ve yine Gazzelile-
ri Gazze’de devlet altı bir siyasi for-
müle, yapıya ikna ve razı etmek.  Yine 
UNRWA’ya yönelik operasyonla birlik-
te varılmak istenen sonuç, Filistinlile-
ri bulundukları ülke vatandaşı haline 
getirmek ve Nekbe nesillerinden ikin-
ci ve üçüncü neslin vatanlarına yani 
1948 topraklarına dönüşlerine engel 
olmaktır. 1948 yılında  İsrail’in kurul-
ması ve Nekbe sürecinin başlamasıy-
la birlikte 700  bin civarında Filistinli 
yerlerinden yurtlarından sökülmüştü. 
Bunun üzerine  1949 yılında  UNRWA 
teşekkül etmiştir.

Filistinli Mültecilere Yardım Ajan-
sı UNRWA, bağışçı ülkelerden yılda 1 
milyar 200 milyon dolar tutarında bir 
yardım topluyor.  Bu meblağın 350 
milyon dolarını tek başına ABD karşı-
lıyordu. Lakin Trump daha sonra bu 
meblağı 60 milyon dolara indirme ka-
rarı aldı ardından tamamını kesti.  Ke-
silen ödentilerin zengin  Arap ülkele-
rince  karşılanmasını istedi.  Bununla 
birlikte ileriki yıllarda Araplardan yar-
dımı tamamen sonlandırmalarını iste-
yecek. Zira uzun vadeli hatta kısa va-
deli planı UNRWA ile birlikte Filistinli 
mülteci meselesini bitirmek, söndür-
mek, toprağa gömmek. UNRWA Fillis-
tinli öğrencilere bulundukları ülkeler-
de ders veren yaklaşık 22 bin öğret-
menin maaşını temin ediyor. Keza ya-
rım milyon Filistinli çocuğun okuma-
sına göz kulak oluyor, imkan sağlıyor. 
Yine 2018-2019 öğretim yılında  okul-
ların ve öğrencilerin ders başı yapma-
larını sağlamıştır.  Finanse ettiği okul-
ların kapısının açık tutulmasını temin 
etmiştir. Gazzelilerin yarısına da yar-
dım temin ediyor. Kısaca 5 milyon ci-
varındaki Filistinli mülteci bu kurum-
dan şu veya bu şekilde yararlanıyor. 
Şimdi Trump, Netanyahu ile birlikte 
Filistinlilere yönelik olarak kaynakla-
rı kurutma politikası izliyor. Trump’ın 
Karakuşi hesaplamalarına göre 1948 
yılındaki mültecilerin sayısı 40 bini 
buluyor ve bunların şu anki tahmini 
nüfusu 500 bini aşmış olamaz.  

UNRWA’ya kilit vurarak Filistinlileri aç-
lığa mahkum etmek isteyen Trump 
yönetimi aslında bindiği dalı kesiyor. 
Tamamen yalnızlaşıyor.  Zaten yalnız-

İsrail aynen denildiği gibi 
Apartheid (ırkçı) bir rejimdir 
ve Filistinlilerin dışında 
müttefikleri vardır. Bunlara 
yönelik olarak ayrıcalıklar 
tanımaktadır. Yahudi ulusal 
kanunu ile birlikte bu  ‘yandaş’ 
topluluklara tanınan imtiyazlar 
da kaldırılmış olmaktadır. 

13

TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2018

www.mirasimiz.org.tr



lık politikası Trump’ın bir tercihi.  İzle-
diği üslup bunu temin etmeye ama-
dedir.  Bütün uluslararası kurumlar-
dan ya çekiliyor ya da ülkesinin üye-
liğini donduruyor. Sözgelimi, UNRWA 
bu konuda bir ilk değil. Kudüs konu-
sundaki kararından sonra UNESCO 
ile ilişkilerini dondurmuştu. Polon-
ya'nın Krakov kentinde toplanan 41. 
UNESCO Dünya Miras Komitesi, Filis-
tin heyeti tarafından sunulan, Kudüs 
ve çevresinde İsrail hâkimiyetinin ola-
mayacağını öngören bir tasarıyı kabul 
etti. Ayrıca tasarı metninde, İsrail'in 
eski şehirde arkeolojik kazılar gerçek-
leştirmesini de kınadı.5 Bunun üzeri-
ne Amerikan yönetimi küplere binmiş-
ti. Trump aynı zamanda Dünya Ticaret 
Örgütü’nden de çıkabilecekleri mesajı-
nı verdi. İran’la imzalanan nükleer an-
laşmadan çekilen Trump yönetimi bu 
gibi trajik kararlar almaktan kaçınmı-
yor.  Bu da ABD’yi yalnızlaştırıyor. 

BOZACININ ŞAHİDİ ŞIRACI
UNRWA kararının alınmasında Neten-
yahu’nun da bilgisi olduğu yönündeki 
değerlendirmeler  Filistinli makamlar-
ca da paylaşılıyor,  kabul ediliyor.  Bu 
ise İsrail ordusunu ve güvenlik güçleri-
ni rahatsız ediyor, çileden çıkarıyor. Zi-
ra bu isabetsiz karar, güvenlik mesele-
lerini yüzeye çıkarma ihtimalini de be-
raberinde getiriyor. Güvenlik güçleri 
için yeni gaileler demektir. Nedenine 
gelince UNRWA’nın finanse ettiği okul-
ların tatil olması halinde Filistinli genç-
ler ya sapana ya da taşa yönelecekler. 
Kenarda köşede avare bir şekilde va-
kit öldürecekler. Bu da İsrail güvenlik 
güçlerinin işine zorlaştıracak. Güven-
lik sorunlarının artması İsrail ordusu 
içinde vicdani retçileri artırdığı oran-
da  canını düşünenleri de endişelendi-
riyor, harekete geçiriyor. Nitekim, Cu-
ma göstericilerini dağıtmak  için sınıra 
kaydırılmak istemeyen bir İsrailli asker 
ölmek istemediğini söyleyerek arbede 
çıkarmıştı. Üstleri  tarafından karga tu-
lumba yaka paça görev yerine gönde-
rilmeye çalışılırken gözlenmişti. Filis-
tin’de ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ne mü-
dahale için Gazze sınırına gönderilmek 
istenen İsrail askeri “Ölmek istemiyo-
rum” diye hüngür hüngür gözyaşı dök-
müştü. Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsa-
mında 30 Mart’tan (2018) itibaren dü-
zenlenen gösterilere Siyonist rejim as-
kerleri müdahalede bulunuyor. Gö-

rüntülere göre, Gazze sınırına git-
mekten korkan askere komutanı “Biz 
daha güçlüyüz. Silahlarımız var, on-
ların ise sadece taşları var” şeklinde 
karşılık veriyor. Asker ise “Onlar bi-
zim silahlarımızdan korkmuyor” diye 
karşılık veriyor.6 ABD ile İsrail’in Don 
Kişot’ca saldırıları geri tepiyor. Nite-
kim, çeşitli vaatlerle kandırılan ve iğ-
fal edilen Paraguay  İsrail’deki elçili-
ğini Kudüs’e taşıdıktan sonra yeni-
den Tel Aviv’e çekme kararı aldı ve 
bu Amerikalıları ve  İsrail yönetimini 
şok etti.7 Devletler de İsrailli askerler 
gibi vicdani retçi olabiliyor. Netan-
yahu ile Trump, UNRWA’nın ilaniha-
ye bu durumda kalmak istemesinin 
zati ve kurumsal çıkarlarına bağlıyor 
ve varlığını mülteci sorununun deva-
mına borçlu olduğunu düşünüyor-
lar. Hâlbuki mülteci meselesinin te-
mel nedeni yurtlarından sürülmele-
ri ve onların yerini dünyanın dört bu-
cağından gelen Yahudi yerleşimcile-
rin almasıdır. Bir gün hesap vaktinin 
gelip çatmasından korkuyorlar. Bu 
nedenle mülteci meselesini bitirmek 
için UNRWA’nın bitirilmesi gerektiği-
ne inanıyorlar.  Lakin İsrailli güvenlik-
çiler gibi katiyetle bunun yan tesirle-
rini hesaba katmıyorlar. İngiliz gaze-
teci David Hearst Trump’ın Papa’dan 
daha Katolik, Netanyahu’dan daha 
fazla Yahudi olduğunu ifade etmek-
tedir.8 Trump ve ekibi Filistinlilere 
yardımın ‘gerçek sayılarına göre’ ye-
niden yapılandırılmasını ve buna gö-
re de yeni dönemde bu kurumu Kör-
fez ülkelerinin finanse etmesini isti-
yor. Zamanla kepenklerini indirecek 
kurum bir mülteci değil afet fonu ha-
line gelecek ve sistematik değil ancak 
olağanüstü hallerde yardım faaliyet-
leri yürütecek, sürdürücek! 

İSRAİL, ÜRDÜN İLE FİLİSTİN ÜÇLÜ 
KONFEDERASYONU TAKTİK Mİ?
Son sıralarda Mahmut Abbas  İsrail 
iç istihbarat teşkilatı Shin-Bet  ya da 
Shabak Müdürü Nadav Argaman ile 
ayda en az bir kez görüştüğünü ve ele 
alınan konuların yüzde 99’unda mu-
tabık kaldıklarını açıklaması şok dal-
galarına neden oldu.  Kimileri bu açık-
lamanın yersizliğine dikkat çekerek ve 
ortaya attığı üçlü konfederasyonun 
da hayali ve bir o kadar da uygulana-
maz olduğunu hatırlatarak buna rağ-
men Mahmut Abbas’ın konuyu orta-
ya atmasını taktik bir adım olarak de-
ğerlendiriyor.  Ebu Mazin’in (Mahmut 
Abbas) bu açıklamasıyla birlikte esa-
sında iç uzlaşma çabalarını berheva 
etmeyi, başarısız kılmayı amaçladığı-
nı ileri sürüyorlar. Bu kaynaklara gö-
re Fetih ile Hamas arasındaki müza-
kere sürecini  baltalamak için bu kış-
kırtıcı yola başvuruyor! Ebu Mazin İs-
rail’in de katılım şartıyla birlikte üçlü 
konfederasyon formülüne sıcak bak-
tığını ilan etmişti.  Kısaca, bütün kay-
naklar Ebu Mazin’in bu açıklaması-
nı taktik seviyede görüyorlar.  İsmini 
vermeyen İsrailli bazı bakanlar bunun 
Ürdün ile İsrail’in yararına olacağını 
ama Filistin’e bir katkısının olmayaca-
ğını öngörüyor.  Bu proje de alterna-
tif vatan projesini andırdığı kadar Şi-
mon Peres’in 1990’lı yıllarda ortaya 
attığı  Arap-Yahudi ortaklığında  yeni 
Ortadoğu projesini hatırlatıyor. Kon-
federasyon, Filistinlilerin kendi kader-
lerini tayin hakkını da sulandıracaktır.

YUMUŞAK DOKULU  RET CEPHESİ
Geçmişte Hafız Esat ile Kaddafi gibi-
lerinin başını çektiği bir ret cephe-
si vardı.  Bu, ‘ılımlı Arap kampının İs-
rail karşısında gevşek duruşuna kar-
şı’ oluşturulmuş bir ret cephesiydi. 
Şimdi Yüzyılın Pazarlığı karşısında bu 
ılımlı Arap kanadı veya cephesi ılımlı 
ret cephesine dönüşmüştür. Öncelikli 
olarak Ürdün bu yeni proje karşısında 
diken üzerindedir.  En çok zarar göre-
cek ülkedir ve yalnızdır.  Trump’a akıl-
lı Yahudiler bile güvenmezken ve gü-
venilemeyeceğini telkin ederken ‘ılım-
lı’ varsayılan Arap ülkeleri onun ipiy-
le kuyuya nasıl inerler?  Muhammed 
Bin Selman ile Muhammed Bin Zayed 
toylukları nedeniyle Jared Kushner gi-
bilerinin arkasına düşebilirler ama bu 
çok riskli bir macera hatta kumar ola-

UNRWA’ya kilit vurarak 
Filistinlileri açlığa mahkum 
etmek isteyen Trump 
yönetimi aslında bindiği 
dalı kesiyor. Tamamen 
yalnızlaşıyor.  Zaten 
yalnızlık politikası Trump’ın 
bir tercihi.  İzlediği 
üslup bunu temin etmeye 
amadedir.  
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caktır.  Bu açıdan Mahmut Abbas ile 
Ürdün Kralı İkinci Abdullah bu proje-
ye karşı olduklarını açıkladılar. Ardın-
dan bu dosyayı uçarı oğlu Muham-
med Bin Selman’ın elinden aldığı ifa-
de edilen Kral Selman Bin Abdulaziz,  
Yüzyılın Pazarlığı projesinin arkasına 
takılmanın yarardan çok zarar geti-
receğine kail ve zahip olmuştur. Mu-
hammed Bin Selman’ın hilafına Suudi 
Arabistan’ın buna pek istekli olmama-
sı Mısır gibi ülkelerin de hevesini kıra-
caktır.  Bu projenin arkasına takılmak 
Suudi Arabistan’ı bölgesinde ve İslam 
âleminde yalnızlaştıracaktır. Bu yön-
deki emareler gittikçe artıyor. Bu ne-
denle de tutumunu gözden geçiren 
Suudi Arabistan yönetimi frene bas-
ma kararı almıştır.  Zira Filistin  konu-
sunda ABD ile İsrail’in ardına düşmek 
aynı zamanda kraliyet ailesi içinde de 
çözülmeleri beraberinde getirecek-
tir. Projenin Kudüs meselesini barın-
dırmaması ve 1967 yılı sınırlarında bir 
Filistin devleti öngörmemesi nedeniy-
le  Suudi Arabistan bu alanda simsar-
lık yapmaktan imtina etmiştir.  Bu un-

surlar Yüzyılın Pazarlığına dair en bü-
yük çekincesini teşkil etmektedir. Ak-
sine Yahudiler ve taraftarları bu ko-
nularda tüy dikiyorlar.  Trump’ın Ku-
düs Büyükelçisi David Friedman bu 
şehri Yahudilere  Trump’ın peşkeş 
çekmediğini,  bahşetmediğini aksine  
bu şehri ataları Davud‘un 3000 yıl ön-
ce kurduğunu ileri sürmüştür.  İsrail 
Temmuz (2018) tarihinde aldığı res-
mi bir kararla birlikte, Batı Şeria’da-
ki yasadışı yerleşim birimlerinin mil-
li bir değer taşıdığını ilan etmiştir. Şa-
ron'un hukuk danışmanlarından avu-
kat Dov Weisglass yerleşimlerin Ya-
hudi Devleti için zorunlu bir ahlaki 
görev, ödev olduğunu ileri sürmüş-
tür ( settlement is a moral imperati-
ve of the Jewish state). Suudi Arabis-
tan’ın Yüzyılın Pazarlığı projesine des-
tek vermesi ötesinde simsarlık yap-
ması itibarını sarsacağı gibi bölgede 
Türkiye ile İran’ı bir adım daha öne çı-
karacaktır.  Bu nedenle de Suudi Ara-
bistan ketum durmakta ABD’yi kar-
şısına almak istemediği gibi öne çık-
maktan da çekinmektedir. 

Mahmut Abbas Amerikalılarca kotarı-
lan barış müzakerelerini boykot etme 
kararı almıştı. Trump Ebu Mazin’den 
bu kararını gözden geçirnesini ve kal-
dırmasını istiyor.  Trump kendisinden 
beklendiği gibi Mahmut Abbas’ı ikna 
etmeleri için Mısır ile Ürdün rejimleri 
nezdinde devreye girmiş bulunuyor. 
Bununla birlikte Mahmut Abbas’ın 
çıktığı ağaçtan inmek için bazı şartla-
rı var. Mahmut Abbas Trump’tan İsra-
il yanlısı müzakere ekibini azletmesini 
ve görevinden almasını istiyor. Bilhas-
sa Jared Kushner ile Jason Greenblatt 
ile birlikte  David Friedman’ı görevin-
den almasını ve bir de üstüne kendi-
sinin de Filistin aleyhindeki tutumun-

dan vazgeçmesini ve aldığı kararları 
da geri almasını istemektedir.  Bunu 
mukabil Amerikalılar da Mahmut Ab-
bas’a, Yüzyılın Pazarlığı projesinin  Ka-
sım’daki  Kongre yenileme seçimleri 
nedeniyle bilinmeyen bir tarihe kadar 
askıya alındığını, ertelendiğini haber 
vermişler. İsrail’de erken seçim ihti-
mali nedeniyle projenin yeniden gün-
deme gelmesi en azından 2019 yılını 
bulabilir hatta ötesine sarkabilir. 

KAOS YÜKLÜ PROJE 
Asrın Pazarlığı geçici olarak ya da kalı-
cı olarak gündemden düşmüş, rafa kal-
dırılmıştır. Yapılan nabız yoklamaların-
da bölgenin buna hazır olmadığı görül-
müştür.  Zorlama ise geri tepiyor. Bu 
projenin tatbik şansı bulunmuyor.  Bu 
nedenle de The Guardian gazetesi bir 
başyazısında, projeyi kutsal toprakları 
kaosa gömecek proje olarak nitelendir-
miştir. The Guardian başyazısında bu 
proje üzerinden bölgenin ateşe atıldığı-
nı  nazara vermektedir.9 George Town 
Üniversitesi  öğretim üyelerinden Mısır 
asıllı Memun Fendi de Yüzyıl Pazarlığı-
nın Camp David gibi bölgede yeni yara-
lar açabileceğini ve yeni suikastlar zin-
cirini tetikleyebileceğini öngörmekte-
dir. Buna dair Camp David’e imza atan 
Enver Sedat’ı ve suikastını örnek gös-
termektedir. Halkın reyiyle seçilmemiş 
liderlerin hesap edilmemiş adımlar at-
ması sonlarını hazırlamakta,  trajedik 
sonuçlara yol açmaktadır.10 Bu durum 
toplumsal kaynamayı ve infiali tetikle-
mektedir.  Trump seçilmiş olsa bile tam 
da yaptığı budur. Netanyahu ile birlik-
te Trump sorumsuz iki  deli olarak arı 
kovanına çomak soktu.  İpsiz sapsız li-
derler yüzünden bölge projeler mezar-
lığına döndüğü oranda siyasi kaynama-
lara ve toplumsal olaylara da sahne ol-
maktadır. Bu da çılgınlığın bedelidir. 
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ABD ile İsrail’in Don 
Kişot’ca saldırıları geri 
tepiyor. Nitekim, çeşitli 
vaatlerle kandırılan ve iğfal 
edilen Paraguay  İsrail’deki 
elçiliğini Kudüs’e taşıdıktan 
sonra yeniden Tel Aviv’e 
çekme kararı aldı ve bu 
Amerikalıları ve  İsrail 
yönetimini şok etti.   Devletler 
de İsrailli askerler gibi 
vicdani retçi olabiliyor.  
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Ekranların sevilen dizisi “Payitaht Abdülhamid”in 
Tahsin Paşa’sı olarak tanıdığımız ancak hayatında bundan 
çok daha fazla rengi barındıran avukat, yazar ve oyuncu 
Bahadır Yenişehirlioğlu’na  Kudüs’ü sorduk. 

KUDÜS; GENELDE 
İNSANLIĞIN, 
ÖZELDE BİZ 
MÜSLÜMANLARIN 
İMTİHANIDIR.

“

“
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Belki klasik ve sıkıcı gelecek ama 
yine de kendinizi biraz tanıtabi-
lir misiniz?

1962'de Manisa Akhisar'da doğ-
dum. 1979 yılında Akhisar Lisesi'ni 
bitirdikten sonra Paris’e gidip em-
presyonistlerin izini takip etme ka-
rarı aldığımda annemin ‘Kulağı ke-
sik Van Gogh gibi mi olacaksın?’ en-
gellemesi üzerine hukukçu olma-
ya yöneldim, daha doğrusu anne-
min zoru ile hukuk eğitimi aldım. 
Çin, Fransa, İspanya, İsviçre, İtalya, 
Vatikan, Almanya, Avusturya, İngil-
tere, Bosna Hersek, Karadağ, Hır-
vatistan, Fas, Tunus, Mısır, İran, Pa-
kistan, İsrail, Suudi Arabistan, Ür-
dün, Suriye, Dubai, Bahreyn gibi ül-
kelerde halklar, dinler, yönetimler, 
hukuk sistemleri ve toplumlar ü-
zerine araştırmalar yaptım. Evliyim 

iki çocuğum var. 

BEYAZ USTA SİYAH ÇIRAK- KERİME- 
SON HASAT- AŞK CEPHESİ - AŞK ÇÖ-
LÜ- KANAVİÇE-KARA GÜNEŞ-TAHTA 
AT ve Allah nasip ederse Ekim ayın-
da piyasada olacak HÜNKÂRIM ro-
manlarının yazarıyım. Aynı zaman-
da aktör olarak YEDİ GÜZEL ADAM 
- SEVDA KUŞUN KANADINDA - PAYİ-
TAHT ABDÜLHAMİD gibi televizyon 
dizilerinde, DİRENİŞ KARATAY, HÜR-
KUŞ gibi sinema filmlerinde yer al-
dım ve devam ediyorum. Diyanet 
TV’de MESELE ve Diyanet Radyo’da 
BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU İLE HA-
YAT OKUMALARI programlarım de-
vam ediyor. Ayrıca Cins dergisi ve 
Makas Dergisinde yazılarımı yayın-
lıyorum.
 
Sizi Payitaht Abdülhamid dizisi-

nin Tahsin Paşa’sı olarak tanıdık 
ve sevdik. Sonra gördük ki dizi-
deki Tahsin Paşa’nın hassasiyet-
leri Bahadır Yenişehirlioğlu’n-
da da aynen mevcut. Bir bakıyo-
ruz Türkiye Diyanet Vakfı ile Tan-
zanya’dasınız. Bir bakıyoruz Ku-
düs’tesiniz. Kamera önündeki ba-
şarınız günlük hayatta da ümmet 
meselelerine duyarlı oluşunuzla 
bir miktar bağlantılı olabilir mi?

Ben yeteneklerim konusun-
da Allah’a şükrediyorum. Bun-
lardan biri de aktörlük. Allah ba-
na bu yeteneği bahşetmiş olma-
sa idi böyle başarılı olmam müm-
kün olmazdı. Memleket mese-
lelerine karşı duyarlılığımı, maz-
lum coğrafyalardaki kardeşlerimi-
zin durumları ile ilgili hassasiyetimi,
kadim tarihimize ve dini konulardaki 
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duyarlılığımı, hak ve adalet kavramla-
rı üzerindeki bilincimi ailemden aldı-
ğım eğitime borçlu olduğumu söyleme-
liyim. Sonrasında kendi menkıbemi ya-
şadığım süreçte seyahatlerim ve oku-
malarım ve tecrübelerim tabi ki has-
sasiyetlerimi ve bilinç düzeyimi arttır-
dı. Karakterlerimi oluşturma sürecinde 
doğal olarak heybemde topladığım pek 
çok şey başarıma katkı sağlıyor. İnandı-
ğım projelerde yer almaya gayret ediyo-
rum. Beni heyecanlandırmayan ve kır-
mızı  çizgilerimi önemsemeyen projele-
re sıcak bakmadığımı söylemeliyim. Ya-
zarlığım içinde aynı şey söz konusu.

Evet, bir de yazarlık yönünüz var. Bu 
konuda da oldukça üretken olduğu-
nuzu görüyoruz. Kudüs konulu bir 
eser yazmayı düşünüyor musunuz?
12 Eylül’ün bütün ağırlığını hissettirdiği 
zamanlarda idam cezası ile yargılanan 
cezaevindeki ağabeyime babamın öldü-
ğünü söyleyememiştim. Vefat eden ba-
bamın ağzından sanki yaşıyormuş gibi 
cezaevindeki ağabeyime mektuplar ya-
zarak kendisine gönderdim. Zira idam 
cezası ile yargılanan ağabeyime “baba-
mız öldü” diyemezdim. Yıllar sonra fark 
ettim ki aslında yazarlık serüvenime far-
kında olmadan adım atmıştım. Edebiyat 
hayatımın hep merkezindeydi. Bir gün 
mutlaka yazmak istediğimi biliyordum 
lakin zamanını bilemiyordum. Profes-
yonelce 2011 yılında ilk romanımı kale-
me aldım ve büyük bir hızla ve tutkuyla 

ardı sıra diğerleri geldi. Sanki barajın ka-
pağı açılmış gibi hissediyorum. İnsanoğ-
lu, bizatihi duygulardan ve düşünceler-
den oluşan karmaşık bir bulmaca gibi. 
Bir yazar için ise bu bulmacanın çözü-
mü hayati önem taşır. Yazmak kendin-
de hapsolmuş insanın kendini dış dün-
yaya sunması demek. Bu bir anlamda 
labirentin kapısına ulaşmak, çıkış kapı-
sını aralamak demek. İşe bu tam ma-
nası ile özgürlüğün ta kendisi. Yazmak 
benim için böyle bir şey. Aynı zamanda 
büyük bir sorumluluk. Güçlü bir mede-
niyet inşasında romancılığın çok önemli 
bir yer tuttuğuna inanıyorum. Edebiyat 
bir sanattır ve sanattan uzaklaşıldığında 
toplumun giderek hoyratlaştığını görü-
yoruz. Hangi fikri yapının temsilcisi olur-
sa olsun fanatizm müthiş bir zehir ve gi-
derek dünyamızı daha da kötü bir hale 
dönüştürüyor. Kendi kadim tarihinden 
ve kültür kodlarından kopuş ve savru-
luş müthiş bir yıkım ve bunu giderek da-
ha ağır hissediyoruz.   Kültürel kodları-
mızın altını evrensel bir bakış ile hama-
setten uzak durarak çizip, dün ile bugü-
nü harmanlayarak objektif bir bakış açı-
sıyla neslimize ve geleceğe aktarmak bu 
yıkımın ve savruluşun önüne geçmek 
açısından çok önemli.  Bu sebeple ede-
biyatın ve onun en güçlü dalı romancılı-
ğın muazzam gücüne inanıyorum. Ede-
biyat soluksuz kalmış zamana temiz bir 
nefes üflemek adeta.

BEYAZ USTA SİYAH ÇIRAK romanımda Ku-
düs’le alakalı önemli bir bölüm var. 

Kudüs sizin için ne anlama geliyor?
Cennet mekân 2. Abdülhamid Han, “Fi-
listin, Müslümanların mülküdür ve sa-
tılık değildir!” diyerek bir duruş ortaya 
koymuştu 2. Abdülhamid’in o dönem-
deki bu tavrından yıllar sonra, döne-
min Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Siyonist devletin 
cumhurbaşkanı Şimon Peres’e “Siz öl-
dürmeyi iyi bilirsiniz” diyerek bu duru-
şu tekrarladı. Görüyoruz ki Türkler açı-
sından bu tarihi bir hassasiyet. Doğal o-
larak Kudüs’ü tek bir cümle ile ifade et-

İnsanoğlu, bizatihi duygu-
lardan ve düşüncelerden 
oluşan karmaşık bir bul-
maca gibi. Bir yazar için 
ise bu bulmacanın çözü-
mü hayati önem taşır. Yaz-
mak kendinde hapsolmuş 
insanın kendini dış dünya-
ya sunması demek. 
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mek mümkün değil. Kudüs bizin için 
insanlık adına oluşturmaya çalıştığı-
mız barış ve asla vazgeçmeyeceği-
miz bir mücadele demek.  Kudüs bi-
zim kırmızı çizgimizdir. Kudüs, Müs-
lümanların kızıl elmasıdır. Kudüs ge-
nelde insanlığın özelde biz Müslü-
manların imtihanıdır.

Yakın zamanda bir Kudüs ziyareti 
gerçekleştirdiniz. Sanıyorum da-
ha evvel de gitmişliğiniz var. 
Kudüs ‘e gittiğinizde ne hissedi-
yorsunuz? 
Bir Müslüman olarak ilk kıblemi ziya-
ret benim için çok önemli. Dünyada 
ziyaret edilmesi gereken üç kutsal 
mekândan biri. Dolayısı ile bunu ke-
limelerle ifade etmek mümkün de-
ğil. Sadece BEYAZ USTA SİYAH ÇIRAK 
romanımdan bir pasajla buna cevap 
vereyim dilerseniz;

“Mescidi-i Aksâ’nın tam önünde-
yim. Öylesine heyecanlı, yoğun, kar-
makarışık duygular içerisindeyim ki,  
herkes için kutsal olan bu yerdeki e-
nerji yüreğimi derinden sarsıyor. 

Görevli askerler arasından içeriye gi-
riş yapıyoruz. Altın kubbeli Ömer Ca-
mii’nin yanından geçerek merdiven-
lerden aşağıya iniyorum. Avludaki a-
sırlık ağaçlar ve esen rüzgârla tüyle-
rim ürperiyor. 

Yürüyorum, yürüyorum, yürüyo-
rum… Mescidi-i Aksâ’nın kapısına 
gelince içimde binlerce davul çalıyor, 
binlerce borazan bağırıyor. Bir şölen 
havası yaşanıyor. 

Adımımı eşikten attığımda buranın 
bütün insanlık tarafından kutsal ka-
bul edildiğini ve tarih itibariyle âde-
moğluna çok şey sunduğunu bütün 
hücrelerimde hissediyorum. İçeride-
ki bütün sesleri duyumsuyorum. Za-
man ve mekân ötesinden binlerce 

ses birbirine karışıyor ve havada u-
çuşuyor. 
Benden önce burada yürüyen insan-
ların seslerini de duyuyorum. Terlik-
lerin taşlarda çıkardığı sesleri, hasır-
lar üzerinde çıplak ayakların çıkardı-
ğı sesleri…

Yerde ayak izleri görüyorum asırlar ö-
tesinden. Binlerce yüz beliriyor hava-
da. Biri diğerinin önüne geçip gidiyor. 

Gidenler, gelenler, secdeye kapa-
nanlar, dua edenler, kurban bıra-
kanlar, ateş yakanlar, ateş söndü-
renler, hayat kurtaranlar, hayatları 
yok edenler, hırsızlar, tefeciler, söz-
lerine sadık kalanlar ve para için 
bunları değiştirip satanlar, gerçek-
ten kutsal olanlar, kendine kutsallık 
atfedenler,  kabul görenler, arsızca 
yalan söyleyenler, işe yaramazlar ve 
herkese yarayanlar… 

Satanlar! İnsan satanlar, dinini sa-
tanlar, makamlar ve bu makamlar 
uğruna insanlığından çıkanlar, mü-
minler, inanmışlar, tertemiz olanlar, 
insan kılığında deccallar, göğe yük-
selenler, yerle bir olanlar. Hepsi a-
ma hepsi gözümün önünde geçiyor-
lar adeta.
 
Yerdeki gözyaşlarına dokunuyorum. 
Bütün sıcaklığını parmaklarımın u-
cunda hissediyorum. Gözyaşlarından 
yansıyan binlerce resim görüyorum. 
Yaşanmış binlerce hayat, yaşanma-
mış binlerce hayat. Acılar, kavgalar, 
coşkular, törenler, düğünler, doğum-
lar, çocuklar, kan görüyorum. Havada 
hurma ağaçlarının kokusu var. Ud 
kokuları, tütsü kokuları var. Duvarla-
ra ellerimi sürüyorum yetmiyor, yü-
zümü yapıştırıyorum duvarlara. So-
ğuk duvarlardan bütün insanlık mi-
rasını içime çekiyorum. 

Senin mescidine geldim diyorum.”
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Kudüs halkını gözlemleme ya da 
konuşma fırsatınız oldu mu?  Ol-
duysa nasıl bir intiba edindiniz.
Benim için bu halk büyük bir saygı-
yı hak ediyor. Onlara gıpta ile bakıyo-
rum. Çetin bir mücadelenin içindeler 
ve bütün olumsuzluklara rağmen di-
reniyorlar. Kadını, erkeği, genci, yaş-
lısı, çocuğu hepsi ama hepsi benim 
için sonsuz bir saygıyı hak ediyorlar. 
Onların bu yılmak bilmez cesaretleri 
hepimize, herkese örnek olacak güç-
te. Ölüm onlar için son derece sıra-
dan. Onlar faşizme karşı zulme kar-
şı, insanlıktan nasibini almamış Siyo-
nizm’e karşı dimdik ayakta duruyor-
lar. Peki ya biz? Son Kudüs ziyaretim-
de Aksâ bahçesinde küçük bir kız ço-
cuğunun TAHSİN PAŞAAAAA diye ba-
na bağırması  şimdiye kadar aldığım 
en büyük ödül oldu. 

Sizce, Müslümanlar Kudüs’ü yete-
rince ve doğru tanıyor mu?
Bu konuda şüphelerim var. Kudüs 
sadece sosyal medyada tepki göste-
rilecek bir konu değil. Gerçek haya-
tında Kudüs için bir varlık göstermi-
yorsa bir Müslüman demek ki yeter-
li bir şuur içinde değil. Sosyal med-
ya tatmin aracımız, reklam vasıta-
mız olamaz. Müslümanların bu ko-
laycı yaklaşımdan uzak durmaları ge-
rekiyor. Kudüs ismi Kur'an'da doğru-
dan geçmemekle birlikte bu şehir-
den el-Mescidü'l-Aksa'nın mübarek 
kılınan çevresi şeklinde bahsedilmiş 
(İsra Sûresi 17/1 ), ayrıca bulunduğu 
bölge "mukaddes toprak" (Mâide Sû-
resi 5/2 1 ), "iyi, güzel bir yer" (Yunus 
Sûresi 10/ 93) olarak nitelendirilmiş-
tir. Hadislerde ise Mescid-i Aksa'nın, 
Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevî 
ile beraber ziyaret amacıyla seyahat 
edilebilecek üç mescitten biri oldu-
ğu kaydedilmiş, ayrıca yeryüzünde 
Mescid-i Haram’dan sonra inşa edi-
len ikinci mescit olduğu belirtilmiştir. 
Diğer taraftan bazı rivayetlerde Hz. 

Peygamber'in Beytülmakdis’te na-
maz kılmayı tavsiye ettiği de aktarıl-
maktadır. Hicretten önce iki veya üç 
yıl süreyle Hz. Peygamber'in Kâbe’yi 
de önüne almak suretiyle Kudüs'e 
yönelerek namaz kıldığı ve -farklı ri-
vayetler bulunmakla birlikte- Medine 
döneminde on altı veya on yedi ay 
bu uygulamanın devam ettiği daha 
sonra kıblenin Kâbe’ye çevrildiği ka-
bul edilmektedir. 

Resul-i Ekrem'in sağlığında belli bir 
dönem için Kudüs'ün kıble olarak 
tercih edilmesi, Müslümanların bu 
şehri dini bir merkez olarak görme-
lerinin sebeplerinden birini teşkil et-
miştir. Ayrıca Hz. Peygamber'in, Mes-
cid-i Haram'dan çevresi mübarek kı-
lınan Mescid-i Aksa'ya gece götürül-
mesi şeklinde gerçekleştirilen İsra ve 
ardından mi'rac mucizelerinde Mes-
cid-i Aksa'ya gitmiş olması Müslü-
manlar için bu şehrin önemini arttır-
mıştır. Bunların dışında Kudüs’ün Hz. 
İbrahim'den itibaren pek çok pey-
gamberin yaşadığı, mukaddes olarak 
da tanımlanan bir bölgede bulunma-
sı, Hz. Süleyman'ın inşa ettiği Beytül-
makdis’i barındırması, İsrailoğulla-
rının ve onlara gönderilen peygam-
berlerin mücadelelerine mekân ol-
ması açısından semavî dinler gelene-
ğinde önemli bir yere sahip olmuştur

Size göre Kudüs’ü kurtarmak için 
hem ümmet hem de bireysel ola-
rak neler yapılabilir?
Allah bizim yüreklerimizi biliyor. Biz 
önce yüreklerimizde Kudüs’ü var ede-
lim. Gerisi doğal olarak gelecektir. 

Bahadır Yenişehirlioğlu’na zaman 
ayırıp sorularımızı cevapladığı için te-
şekkür ediyoruz. Umuyoruz ki onun 
gibi değerli sanatçılarımız çoğalır, Ku-
düs’ün ve tüm ümmet coğrafyasının 
sesini duyurma noktasında birer mi-
henk taşı olurlar. 

Gerçek hayatında Kudüs 
için bir varlık göstermiyor-
sa bir Müslüman demek ki 
yeterli bir şuur içinde de-
ğil. Sosyal medya tatmin 
aracımız, reklam vasıtamız 
olamaz. 
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Emrah BUYRUK

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı bas-
kıyı sona erdirmek ve İsrail'i BM ka-
rarlarına uymaya zorlayan dernek 
olarak bilinen, (İsrail'i) BDS[Boycott 
Divestment and Sanctions (Boykot, 
Tecrit ve Yaptırımlar) ] derneği üye-
lerinin İsrail'e girişi yasak.  İsrail'e gi-
riş yasağı olan ülkeler arasında Filis-
tinle dayanışma içinde bulunan İs-
kandinav ülkeleri ve Amerikan  der-
nekleri de bulunuyor. İşgalci hükü-
met, dernek üyelerinin Filistin’e gir-
meleri durumunda tutuklanacakla-
rını açıkladı. Boykot, tecrit ve yap-
tırım hareketi her geçen gün İsra-
il’i daha çok zor durumda bırakıyor. 
Benjamin Netanyahu’nun konuyu 
Knesset’e (Meclise) taşıması ile iş-

galci devlet; Boykot Tecrit ve Yap-
tırım (BDS) hareketi için bir bakan-
lık kurdu ve bakanlığın başına  Ben-
jamin Netanyahu’nun ikinci adamı 
olarak bilinen Gilad Erdan adlı ra-
dikal Siyonist getirildi. Kurulan ba-
kanlık İsrail’in kamu güvenliği, stra-
tejik ilişkiler ve kamu diplomasisin-
den sorumlu olacak. Yeni bakan Gi-
lad Erdan Facebook’ta konu ile il-
gili “İsrail’i dünya genelinde değer-
sizleştirmeye çalışan boykot hare-
ketine karşı büyük mücadele vere-
ceğim “ diyerek Arapça, İbranice ve 
İngilizce paylaşımda bulundu. İsrail 
haber siteleri ise kurulan bakanlık-
la ilgili Mossad ile birlikte çalışacağı-
nı ve Mossad ‘ın BDS üyelerini tespit 

etmek için bir birim oluşturduğunu 
yazdı. Kurulan bakanlığın nihai he-
defi Knesset’te (mecliste) şöyle açık-
landı;  “ İsrail’i boykot eden hareket-
leri uluslararası arenaya taşıyaca-
ğız.” İsrail, tüm bu önlemlere rağ-
men boykot hareketinin önüne geç-
meyi başaramadı.

63.Eurovision birincisi İsrailli Net-
ta Barzilai oldu ve  2019’da yapıla-
cak Eurovision’a ev sahibi olma hak-
kını elde etti. müzik severler bu du-
ruma büyük tepki verdi çünkü bi-
rinciliği kesinlikle hak etmiyordu. 
Son zamanlarda İsrail, “Kudüs İsra-
il’in Başkentidir”  söylemini o kadar 
çok dile getirdi ki; tüm dünyada bü-

EVİMİZDEKİ 
İSRAİL
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yük tepkilere sebep oldu. Ameri-
ka dışında ciddi bir destek görme-
yen İsrail bu durumu meşrulaştır-
mak için Eurovision’da birinci olup 
2019’da Kudüs’te ev sahipliği yapıp 
insanlara Kudüs İsrail’indir söyle-
mini gerçekleştirmek istiyordu. İs-
rail’in bu sinsi planlarını artık in-
sanlık çabuk fark ediyor. Bir Ameri-
kan bahis şirketi 63. Eurovision bi-
rincisi kim olur? diye bir bahis açtı, 
İsrailli yarışmacıyı kimse beğenme-
miş olacak ki, bahis şirketinde de-
recelere bile giremedi.  Bu durumu 
fark eden Amerikalı Adams J. adlı 
uyanık öğrenci tüm parasını İsrail-
li yarışmacıya yatırdı, Adams’a gö-
re İsrailli birinci gelecekti ve haklı 
da çıktı. Nihayetinde 1 milyon do-
lar kazanan genç adamın Facebo-
ok’ta yaptığı açıklama şuydu; “Te-
şekkürler Yahudi Lobisi”

Bazı gerçekleri artık insanlar fark 
etmeye başladı ve İsrail bu durum-
dan oldukça rahatsız. Birinci seçi-
len İsrailli yarışmacı Netta Barzilai 
“seneye Kudüs’te görüşürüz”  di-
ye sahnede açıklama yapınca, İs-
rail’i boykot eden kurumlar ve ak-
tivistler bu duruma el attı. Büyük 
kampanyalar düzenlendi ve İsra-
il 2019’da Kudüs’te yapılacak ya-
rışmayı Tel Aviv’de yapmaya karar 
verdi. Özellikle birinci seçilen İsra-
illi Netta Barzilai’nin askerlik yaptı-
ğı dönemlerde ağır silahlarla çeki-
len resimleri ve savaşcıl açıklama-
larını servis eden BDS hareketinin “ 
Netta Barzilai “Sanatçı” yerine “Ya-
rışmacı” kelimesini hak ediyor hat-
ta o bir savaşçı, sanat barış demek-
tir” şeklindeki açıklaması yarışma-
cıyı zor durumda bıraktı ve büyük 
kampanyalar düzenlendi. 

İsrail Eurovision’a daha önce 1978, 
1979, 1998,2018 yıllarında katıldı 
ve  iki kez 1979 ve 1999’da Eurovi-
sion’a ev sahipliği yaptı üstelik Ku-
düs’te yaptılar bunu. Aradan geçen 
onca yıldan sonra Kudüs’te ve dün-
yada ağırlığını daha çok hissettiren 
İsrail neden şimdi Kudüs’te yapa-

mıyor? Çünkü artık insanlar bilinç-
leniyor, görüyor ve duyuyor. Sis-
tematik bir şekilde Filistin ve Ku-
düs’te işgal ve soykırım uygulanı-
yor. Ve 2019’da Kudüs’te yapmayı 
düşündükleri Eurovision Tel-Aviv’e 
alındı, BDS bir zafer daha kazan-
mıştı ve İsrail’in birinciliği artık in-
sanların gözünde değersizleşti. İn-
sanlar birincilik için “Politik Sonuç”  
anlamında eleştiriler yapmaya 
başladı. BDS Ortadoğu ülkesi ola-
rak geçen İsrail’in Eurovision’dan 
çıkması için ve 2019’daki Eurovi-
sion’a katılacak sanatçıların İsra-
il’i boykot edip yarışmaya katılma-
ması için kampanyalar düzenleme-
ye başladı.  Bu harekette yer almak 
için BDS üyesi olmanız da gerekmi-
yor, insanları bilinçlendirme ve İs-
rail’i boykot etmeniz yeterli.  Stra-
tejik ilişkiler bakanlığı ve Mossad 
BDS ve benzeri birçok derneği tes-
pit ederek işgal edilmiş Filistin top-
raklarına girişlerini yasakladı.

“İsrail Stratejik İlişkiler Bakanlığının 
İsrail’e girişini yasakladığı dernek-
lerin isimleri şöyle: AFPS (Fransa 
Filistinle Dayanışma Derneği) Fran-
sa ve İtalya BDS dernekleri. ECCP 
(Koordinasyon Komitesi ve Filistin-
Dernekleri), FOA (El-Aksa’nın Dost-
ları), IPSC ( (İrlanda Filistin Daya-
nışma Kampanyası) Norge (Nor-
veç Filistin Komitesi) PGS- (İsveç Fi-
listin’le Dayanışma Derneği-Pales-
tinagrupperna i Sverige), PSC (Fi-
listinle Dayanışma Kampanyası) 
War on Want (Savaş ve İste) BDS 
Kampanyası, USA-AFSC (Amerikan 
Dostları Hizmet Komitesi), AMP (Fi-
listin için Amerikan Müslümanla-
rı) JVP (Barış için Yahudi Sesi) NSJP 
(Filistin davası için Milli Öğrenciler) 
USCPR (ABD, Filistin Hakları Kam-
panyası)”

Siyonist İsrail, Amerika’nın nitelen-
dirdiği gibi demokrasi incisi, Orta-
doğu’da sekülerizmin kalesi de-
ğil işgalci, katil ve gayrimeşrudur. 
Bunları söylemek bizleri, İsrail’in 
dediği gibi Antisemitist  yapmaz. 

İşgalci devlet Kudüs’e yardım eden 
ve İsrail’i boykot eden kişileri ve 
kurumları Antisemitizm ile suçla-
yarak kendini savunmaya çalışıyor.  
İsrail, Kudüs'e yardım eden der-
neklerden çok İsrail'i ve İsrail men-
şeli ürünleri boykot eden kurum-
ları daha çok ciddiye alıyor. Bu ne-
denle İsrail’i boykot eden kurum-
ların işgal edilmiş Filistin toprak-
larına girişi yasaktır. İsrail menşe-
li ürünlerin boykot edilmesinin cid-
diye alınma sebebi işgal devletinin 
bu şirketlerden büyük finans sağ-
lamasıdır. 
Coca cola gibi şirketlerin işgalci İs-
rail devletine dolaylı bir şekilde bü-
yük yardımları oluyor. Yardımla-
rı yaparken işgalci devlete değil de 
işgalci devletin finans gelirini sağ-
layan, Amerika'daki çeşitli Siyonist 
yardım kurumlarına bağış yapıyor-
lar. Bunu yaparak kamuoyu nez-
dinde hayırsever bir şirket olarak 
görünseler de aslında terörist dev-
let İsrail'e büyük yardımlarda bulu-
nuyorlar. “O zaman Coca Cola ye-
rine Pepsi içelim” diye düşünüyor-
sanız, o da Coca Cola'ya alternatif 
olarak çıkarılmış, Coca Cola ile re-
kabet içinde olan ama aslında ay-
nı yere hizmet eden bir başka şir-
kettir. İnsanlara her zaman iki se-
çenek sunmaktalar. Sadece şirket 
olarak değil, siyasi olarak da Ame-
rikan seçmenlerine iki seçenek su-
nuyorlar, Demokrat Parti ve Cum-
huriyetçi parti. Her ikisi de İsrail’e 
hizmet ediyor ama Amerika’da bu 
iki parti yıllardır birbiri ile rekabet 
içinde bulunuyor. Bu rekabet in-
sanları etkiliyor ve yıllardır Ameri-
kalı liderler bu iki partiden çıkıyor. 
Aynı akıl oyunlarını firmalar ve şir-
ketlerde yapıyor.

Uluslararası şirketler dünya piya-
sasına öncülük ettiğinde ilk çıkarı-
lan şirketin logo rengi kırmızı olur, 
ikinci şirket ise mavi renk olur. (Co-
ca cola kırmızı- Pepsi mavi, Mc do-
nald's kırmızı- Burger King mavi, 
Youtube kırmızı- Facebook mavi) 
v.s. Uzmanlar bu renklerin akılda 
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kalıcı olması nedeniyle tercih edil-
diğini söylüyor. Bu şirketler dün-
ya piyasasına bir adım atınca mut-
laka kendisine rakip olacak bir şir-
ket çıkacağını bildikleri için kendi-
ne rakip olacak şirketi de yine ken-

dileri kuruyorlar ve bunu yaparken 
müthiş bir algı  yönetimi yapıyorlar. 
Mesela; yıllardır Coca Cola ve Pep-
si reklamlarının birbirini küçük dü-
şürecek reklamlar çektiğini gördük 
ve izledik. İnsanları kola içeceği-
ni yapabilen sadece bu iki şirketin 
var olduğuna inandırdılar. Akıllı te-
lefon öncesi birçok telefon marka-
ları biliyorduk. Bunları bize unuttu-
ran iphone ve Samsung oldu. İpho-
ne Amerikan markası diye almak is-
temiyor olabilirsiniz ama Samsung 
Android sistemi Amerika'da üretili-
yor. Yani Samsung aldığımızda İp-
hone kadar olmasa da paramızın 
Android kısmı Amerika'ya gidiyor. 
Peki, sadece Kola mı var marketler-
de? Yüzlerce İsrail destekli Ameri-
kan ürününün yanı sıra yüzlerce İs-
rail ürününü de alıyoruz.

Kudüs'e senelik yapacağımız yar-
dım, aldığımız İsrail ürünlerinin ya-
nında oldukça ufak bir miktar ka-
lır. Bizler Kudüs'e maddi ve manevi 
destek olalım derken, her sene çok 
ciddi rakamlar ile İsrail'e yardımda 
bulunuyoruz. Aslında yıllardır dille-
nen ama kimsenin ciddiye almadığı 
bu konuyu ilginç bir şekilde Birleş-
miş Milletler Konseyi ele aldı. İsrail 
Channel 2 Televizyonuna göre Bir-
leşmiş Milletler Konseyi Filistin'de 
yasadışı Yahudi yerleşim yerlerine 
destek veren şirketlerin yer aldığı 
bir liste yayınlayacağını bildirdi. Lis-
tede Coca Cola, TripAdvisor ve Ca-
terpillar gibi şirketler vardı. İsra-
il Dışişleri Bakanlığı, “BM ateşle oy-
nuyor” ve “BM’e ayrılan bütçeyi ke-
seriz” şeklinde tehditkâr açıklama-
lar yaptı. ABD'nin BM temsilcisi Nik-
ki Haley bu durum karşısında İsra-
il'i destekleyen açıklamalar yapa-
rak, Konsey reform edilmezse çe-
kileceklerini söylemişti. Birleşmiş 
Milletlerin yayınlamak istediği liste 
sonrası İsrail ve Amerika'nın karara 
karşılık yaptırımlar uygulayacağını 
söylemesi bu şirketlerden ne kadar 
çok beslendiğini bariz bir şekilde 
görmemizi ve anlamamızı sağlıyor. 
Bu ürünleri kullandıkça Kudüs'ü Ya-

hudileştirme projesinde ister iste-
mez yer alıyoruz. Üstelik sağlığımız-
dan olarak.

2012'de tüm dünyada 56 milyon in-
san ölürken bunların 120 bini sa-
vaşlardan, 500 bini bireysel suç-
lardan, 800 bin kişi intihar ederek, 
1,5 milyon kişi şeker hastalığından 
(1 milyonun ana sebebi Coca Cola 
olarak gösterildi) 1 milyon açlık ve 
kıtlıktan ölürken tam 5 milyon kişi 
ise obezitenin sebep olduğu has-
talıklardan dolayı hayatını kaybet-
ti. Obeziteden ölen insanların ge-
neli Kola ve Hamburger gibi İsrail'e 
yardım eden Amerikan şirketlerinin 
markaları olarak gösterildi. 

Bir istatistik yaptığımızda Amerikalı 
ve Avrupalı insanların İŞİD saldırıla-
rında ölme ihtimalinden çok İsrail'e 
açıkça yardım eden şirketlerin (ABD 
ve İsrail menşeli) ürünlerini tüketir-
ken ölme ihtimali daha yüksek. İs-
rail ve ABD, Kudüs’ü Yahudileştir-
mede insanlardan para toplarken 
ayrı zamanda öldürüyor. Savaştan, 
açlıktan ve salgın hastalıklardan bi-
le çok daha ölümcül olan bu ürün-
ler şu anda dünyanın en tanınmış 
zengin şirketlerinin ürettiği ürünler. 
Bu şirketlerin bazıları birçok ülke-
den daha zengin durumda.

Kısacası Kudüs’ü Yahudileştirmek 
için paramızı almakla bırakmıyor-
lar adeta yediklerimizi ve içtiklerimi-
zi bize birer kurşun gibi sıkıp yavaş 
yavaş öldürüyorlar. Bunu daha iyi 
anlamamız için Çapa, Haseki ve Ye-
dikule Göğüs Hastanelerinde 1 gün 
geçirip kaç kişinin öldüğünü ve onu 
yavaşça öldüren hastalığı öğrendi-
ğimizde durumun ne kadar ciddi ol-
duğunu anlamış olacağız. Hak olma-
yan bir dava üzerine yapamayacak-
ları kötülük yok. Kudüs onlar için de-
ğerli iken hak olan bizler için Kudüs 
ne kadar değerli? Kudüs'e ne kadar 
değer veriyoruz ve ne kadar yardı-
mımız dokunuyor?  Tüm bunları tek-
rar düşünelim ve Kudüs için bilinçli 
tüketici olalım. 

Bir istatistik yaptığımız-
da Amerikalı ve Avrupa-
lı insanların İŞİD saldı-
rılarında ölme ihtima-
linden çok İsrail'e açık-
ça yardım eden şirketle-
rin (ABD ve İsrail men-
şeli) ürünlerini tüketir-
ken ölme ihtimali daha 
yüksek. 
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OSMANLI 
KUDÜSÜ'NDE 
KADIN HAKLARI
Mısır Memlüklüleri’ne karşı girişti-
ği Mercidabık Savaşı’nın zaferle so-
nuçlanması neticesinde Suriye ve 
Filistin topraklarını hakimiyet saha-
sı içine alan Osmanlı Devleti, dört 
asır boyunca mübarek Kudüs’e çok 
itina göstermiş, şehrin refah ve hu-
zur içinde olması için gayret sarf 
etmiş, İslam kanunları çerçevesin-
de hareket ederek, toplumun so-
runlarına çözümler üretmiştir. Ör-
neğin, Ortaçağ Avrupa’sında kadın 
şeytanla işbirliği yapan cadı olmak-
la suçlanıp yakılırken1  Osmanlı ida-
resi altındaki Kudüs’te, 14 yaşında-
ki bir kız reşit olduğunu mahkeme 
önünde ispat ederek mallarının 
idaresi hakkında söz sahibi olma-
yı hak etmiştir. 1981 yılında yürür-
lüğe giren BM Kadın Hakları Söz-
leşmesi2   ve Kudüs mahkeme ka-
yıtlarından vereceğimiz aşağıdaki 
örnekler kıyaslanarak incelenirse, 
kadın hakları hususunda Osmanlı 
Devleti’nin modern Batı’dan ne ka-
dar ileride olduğu anlaşılacaktır. 

Kadın ve İşletmecilik
1829 yılına ait Kudüs Şer’i Mahke-
mesi kayıtlarından birinde şunlar 
yazar: 

“Muhammed Zeyn kızı Bekriye Ha-
nım  Kadı huzuruna çıkıp, bülûğa er-
miş 14 yaşında bir genç kız olarak 
mallarını idare edebilecek yetenek-
te ve akılda biri olduğunu örneklerle 

anlatarak bu konu hakkında hüküm 
istedi. Şahit olarak da, annesi el- Ha-
c kızı  Nefise Hanım ve nenesi Halil kı-
zı Rukiyye’yi  gösterdi. Onlar da, Bek-
riye Hanım’ın sözlerini onayladılar. 
Kadı Efendi, Bekriye Hanım’a malla-
rının idaresi hususunda yetki verdiği 
ğibi, arzu ettiği kişiyle evlenmek iste-
diğinde kendisine itiraz edilmemesi-
ni talep etti.“

Kadın ve Miras
Osmanlı Devleti’nde kadın kendi-
ne düşen mirasa tam sahip olurdu. 
Miras payında eksiklik olursa mah-
kemeye başvurabilirdi.  Miras sahi-
bi kız çocuğu yetim ise, sahip olduğu 
miras malının işletmesini devlet üst-
lenirdi. Veya, Kadı kontrolünde işle-
tilmesi için Vasî (vekil) tayin ederdi. 
Kadı’nın  izni olmadan, İşletmeci Ve-
kil yetim malından dirhem alamazdı. 
1622 yılına ait bir kayıtta geçen ifa-
deler, yetim kızların haklarını koru-
mada ne derece  hassas davranıldı-
ğını ortaya kaymaktadır.

“Şer’i Mahkeme Kadısı Handan b. Ab-
durrahman Efendi’nin huzuruna İbn 
Fevvâz diye meşhur olan Ahmed b. 
Salah adında bir adam geldi. Fakir 
ve küçük bir kız sahibi   olduğunu, 
eşi Amine bint Muhammed’den kızı-
na miras kaldığını, kızının yeme-iç-
me, hamam ve elbise yıkanması gibi 
ihtiyaçları için miras malından kul-
lanmak istediğini bildirdi. Kadı bu ih-

tiyaçlar için hergün bir Mısır akçesi 
harcanmasına izin verdi.”

Kadın ve Evlilik
Osmanlı hükmü altındaki Kudüs’te 
kadın evlilik sözleşmesi yaparken, 
üstüne kuma (ikinci eş) alınmama-
sı, uzun müddet şehir dışında ka-
lınmaması gibi şartları koca ada-
yı önüne sürebilirdi. Bu konuda, 
1590 yılına ait bir evlilik sözleşme-
sine bakabiliriz.

Koca: Bedreddin b. El- Hac Ali b. 
Fevvâz.

Karı: Rukiyye binti Muhammed el- 
Hurayşi Efendi

Mihir: 90 altın sultaniyye

Şart: Üzerine kuma  getirmeyecek 
ve eşini nafakasız bırakarak Kudüs 
dışında bir yıldan fazla kalmayacak.

Kadın istemediği yerde ikamet 
etmeye zorlanamaz!
İslam kadına irade sahibi bir insan 
olarak muamele yapılmasını emre-
der. Zorbalıkla ona hakim oluna-
maz ve rızası olmadan hiçbir şeye 
zorlanamaz. İkamet de bunlardan 
biri dir. 1589 yılına ait bir kayıt bu 
konuya açıklık getirmektedir.

Kudüs’ün köylerinden biri olan 
Deyr İbân’dan Ahmed b. Abdud-

Meryem SÂCİDE
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dâim,  eşi Bedriyye bint Hasan b. 
Salih b.Hammâd’ın şer’i vekili İbrâ-
him b. Hasan b. Fevvâz hakkında 
şikayette bulunur. Şikayet gerek-
çesi, babasının evine gelen eşinin 
köye dönmeyi reddetmesidir. Ka-
dı huzurunda savunma yapan İbra-
him Efendi, müvekkilinin aslen Ku-
düslü olduğunu, köyde can ve na-
mus hususunda kendisini emniyet-
te hissetmediğini bu konuda şer’i 
fetva bulunduğunu beyan eder. 

Bunun üzerine, Kadı Efendi, kadı-
nın kocası tarafından uzak köyler-
de ikamet etmeye zorlanamayaca-
ğına karar verir.

Kadın dövülemez!
Kadın yaradılış gereği hassas bün-
yeli ve ince ruhlu latif bir varlık-
tır. Dolayısıyla, kendisine karşı latif 
muameleyi hak etmektedir. Bu ha-
kikatin aksine davranarak kadına  
el kaldırmak, ne insanlığa ne de er-
kekliğe yakışır. 1595 yılında Kudüs 

Şer’i Mahkemesi sicillerine geçen 
bir hüküm, kadına el uzatmanın ce-
zasız bırakılmayacağına delildir.

Mercâne bint Abdullah,  dayak attı-
ğı iddiasıyla kocası Abdullah b. Ab-
dullah  hakkında şikayetçi olur. Ko-
cası  mahkeme önünde suçunu iti-
raf edince, cezalandırılır.

Şayet, koca karısını yaralayacak şe-
kilde dövmüş ise, aynı şekilde ceza 

alır. 1781 tarihli bir kayıt da buna 
işaret etmektedir. Sicile göre, Mu-
sa Nuh adında bir adam, karısı Hâ-
mide binti Mukaddem’in  sağ baca-
ğını yaralar. Bundan dolayı; dayak, 
hapis ve karısı iyileşinceye kadar 
nafaka ödemekle cezalandırılmış-
tır. Üç ay sonra, mahkeme tarafın-
dan yaralıyı muayene etmekle gö-
revlendirilen Cerrah Halil İbrahim, 
Hâmide binti Mukaddem’i muaye-
ne ettikten sonra, yaranın iyileşti-
ğine ve nafakanın kesilebileceğine 

dair tutanak tutar.3 

Kaynaklar
1- Yücel Aksan “1450-1750 Yılları 
Arasında Avrupa’da Cadılık” 
http://dergipark.gov.tr/download/ar-
ticle-file/58874
2-http://www.unicankara.org.tr/doc_
pdf/metin136.pdf
3-Beşîr  Abdulğani Burhân “ Târih 
Beytül Makdis” sh: 342- 352 / Dâr 
Beşîr İslamiyye 1. Baskı 2014 / Beyrut
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DEĞMESİN 
MA'BEDiMiN GÖĞSÜNE 
NÂMAHREM ELi!
Abdulkadir TOK

Ma’bed Türkçe literatüründe "Toplu 
olarak ibadet edilmek için yapılmış 
yer, ibadethane, tapınak" manasına 
gelmektedir. İstiklal şairimiz Akif’de 
bu mısrasını yazıya dökerken bunu 
kastetmiştir aslında. Şair bu mısra-
da Cumhuriyet döneminde verilen 
istiklal (bağımsızlık) savaşı kaybedi-
lirse ma’bedlerimizin, haremlerimi-
zin yıkılacağı veya yeniden düzen-
lenerek ibadete kapatılacağı korku-
sunu dile getirmiştir. Ve demiştir ki 

değmesin ma' bedimin göğsüne nâ-
mahrem eli! 

Evet ma’bedler Müslümanların ha-
remleridir aynı zamanda. Harem, 
Arapça kökenli bir kelimedir. Kişi-
lerin, dini inançları fark etmeksizin 
toplumun özenle koruduğu ve uğ-
runa mücadele verdiği şey demek-
tir. Yani saygınlık, nâmahreme karşı 
korunması ve savunulması gereken 
değerdir, Harem (mabed). Mescid-i 

Haram, Mescid-i Nebevi, Mescid-i 
Aksâ gibi. Müslümanlar için kutsal 
sayılan üç şehir, kafirlere yasak üç 
haram bölge olarak adlandırılır. Yıl-
lar önce Kurtuluş Savaşı’nda Anado-
lu topraklarına düşman askerleri gi-
rince “Haremimize girdiler, hürme-
timizi, saygınlığımızı, istiklalimizi ba-
ğımsızlığımızı çiğnediler” derlerdi.

Tüm bunlar tam da bugün daha 
doğrusu 1947 yılında işgalci İsra-
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il Devleti’nin kurulmasından bu ya-
na Mescid-i Aksâ için zuhur etmek-
tedir. Hatta daha da geriye gidelim 
Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu Kudüs 
şehri 1917 yılında Osmanlı’nın hi-
mayesinden emperyalist İngilizle-
rin himayesine geçmiştir. Yani ha-
remimizin 1917 yılından bu yana 
hürmeti, saygınlığı, istiklali çiğnen-
mektedir. Ve Siyonist işgalci İsra-
il Devleti’nin kurulmasından sonra 
gerek Mescid-i Aksâ’ya düzenledi-
ği fiili baskınlar gerek Mescid-i Ak-
sâ’yı korumaya çalışan Müslüman-
ların hunharca canlarına kastetme-
leri bu yıllardan itibaren başlamış-
tır. Bunun yanında orada yaşayan 
insanları aileleriyle tehdit, ibadet 
kısıtlaması, yerleşim yerlerini ilga 
etme gibi psikolojik baskılarla da 
göçe zorlanmaktadırlar.  Bu olay-
lar gerçekleşirken Batı Dünyası’nın 

Kudüs’e karşı ikiyüzlü tavrı ve ma-
alesef ki biz Müslümanların acziye-
ti yüzünden haremimizin saygınlığı 
gün geçtikçe azalmakta ve itibarını 
kaybetmektedir.

Siyonist İşgalci İsrail Ortadoğu’da 
kurmak istediği Büyük İsrail Dev-
leti hedefinin yanında Mescid-i Ak-
sâ’yı bir şekilde yıkıp iddia ettikleri 
Süleyman tapınağını inşa etmek is-
temektedir. Kuruluşundan bu yana 
bu hedefini gerçekleştirmek için az-
metmektedir. Bunu sistematik bir 
düzen ve disiplin içinde yapmakta 
ve yıllardır Mescid-i Aksâ’nın İslami 
itibarını çiğnemektedir. Aksâ’yı ko-
rumak isteyenlerin bir kısmı infaz 
edilmekte, bir kısmı da Kudüs’ten 
sürgün edilmektedir. Psikolojik ola-
rak güçleri kalmayanlar ise zorunlu 
göçe maruz kalmaktadır. Bu üzücü 

durumlar karşısında ümmet seki-
net içindedir.  

1947 yılında henüz İsrail devleti ku-
rulmadan, Kudüs BM tarafından 
bağımsız bir statüye sahip konum-
da bırakılmış lakin işgalci İsrail son-
raki yıllarda Kudüs’ü tek taraflı baş-
kent ilan etmiştir. Mescid-i Aksâ’nın 
tüm kapılarına kendi askerlerinin 
kontrolünde bulunan dedektörler 
yerleştirmiş ve 144 bin metrekare 
alana sahip Mescid-i Aksâ’nın av-
lusunda İsrail polis karakolları kur-
muştur. Mescid-i Aksâ’nın Ürdün 
Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs'te-
ki İslami Vakıflar İdaresi’ne bağlı ol-
masına rağmen Mescid-i Aksâ’nın 
tüm denetimi işgalci İsrail tarafın-
dan yapılmaktadır. İşgalci İsrail ve 
Siyonistler Mescidi Aksâ'nın yeri-
ne Süleyman Tapınağı veya Siyon 
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Mabedi adını verdikleri bir Yahudi 
İbadet alanının olduğunu ileri sür-
mektedirler. Bu iddialarına binaen 
Mescidi Aksâ'yı yıkarak yerine ye-
niden söz konusu iddia edilen ta-
pınağı inşa etmeyi hayal ediyor ve 
bunun için plan kuruyorlar. Onların 
bu amaçları yüzünden Mescid-i Ak-
sâ ve burayı korumaya çalışan Müs-
lümanlar İşgal güçlerinin tehdidi ile 
karşı karşıyadır.

ÂLEM-İ İSLAMIN HÜZÜN YILI 1967
İşgalci İsrail’in Mescid-i Aksâ’ya olan 
saldırıları 1967 yılında ki Altı Gün Sa-
vaşları’nda Arapları yenmesiyle bera-
ber başlamıştır. İşgalci İsrail Altı Gün 
Savaşları’nın son gününde Aksâ’yı ko-
rusun, nâmahrem eli değmesin diye 
Kudüs’ün Fedaisi Selahaddin Eyyu-
bi’nin Fas’tan gelen mücahitlere vak-
fettirdiği Megaribe Mahallesi’ni hara-
be bir alana çevirmiştir. Orada bulu-
nan mücahitlerin kiminin canına kıy-
mıştır. Kimilerini ise yukarıda bah-
settiğimiz gibi göçe mahkûm ederek 
mülteci konumuna gelmelerine ne-
den olmuştur. Bugün maalesef Ak-
sâ’yı koruyan ne o mahalle ne de o 
insanlar kalmıştır. 

İşgal güçleri bununla da sınırlı kal-
mamıştır. Korkak İsrail 1967 yılın-
daki bu işgali sırasında Mescid-i Ak-
sâ’yı yıkmamıştır, yıkamamıştır. Bu-
nu yapamamasının sebebi de dün-
ya üzerinde ki Müslümanların ilgisi-
nin Mescid-i Aksâ’ya yönelip Aksâ’yı 
sahiplenmeleri ve dinler savaşının 
çıkmasına neden olma korkusudur. 
İşgalci İsrail Altı Gün Savaşları’nın 
hemen ardından Mescid-i Aksâ'nın 
bulunduğu muhitte ve bizzat Ak-
sâ’nın altında hiçbir gerekçe belirt-
meden, Uluslararası Hukuku da hi-
çe sayarak kazı çalışmalarına başla-
dı. Bu kazıları yapmaktaki amaç su-
ni bir sarsıntı oluşturarak Mescid-i 
Aksâ’nın kendiliğinden yıkılmasını 
sağlamaktır. 

MİNBERİMİZİ YAKIYORLAR
Mescid-i Aksâ’ya ve onu koruyan, 
korumaya çalışan Müslümanlara 
yapılan saldırılar 1969 yılında da İş-
galci Güçlerin kontrolünde devam 
etmiştir. 1969 yılında ise Avustral-
yalı Yahudi Dennis Michael Rohan 
21 Ağustos 1969’da tüm Dünya’nın 
gözü önünde Mescid-i Aksâ’ya saldı-
rarak, Nureddin Mahmut Zengi'nin 
oğlu Salih İsmail'in gözetiminde altı 
yıllık bir emek sonucu tamamlanıp 
1187'de Kudüs'ü fetheden Selahad-
din Eyyubi tarafından Halep'ten Ku-
düs'e getirilerek, Mescid-i Aksâ'ya 
yerleştirilen 762 yıllık minberi yaktı. 
2007’de yakılmasından 38 yıl sonra 
aslına uygun olarak yeniden yapı-
lan ahşap minber, tekrar eski yeri-
ni buldu lakin söz konusu saldırının 
Mescid-i Aksâ da bıraktığı tahribatın 
izleri halen silinemedi.

İŞGALLER DEVAM EDİYOR 
İşgalci İsrail, 1969'da Mescid-i Ak-
sâ'daki Kıble Camisi’nin yakılması 
olayına Müslüman ülkelerden ye-
terli tepki gelmediği halde Mescid-i 
Aksâ'ya Süleyman tapınağını yap-
ma girişiminde bulunamamıştır. 
Korkaklıktan gelen hırsını hıncını 
Aksâ’yı savunmaya çalışan Filistinli 
Müslümanlar’dan alarak onları gö-
çe zorlamıştır. Aksâ içerisinde nö-
bet tutan Kudüslü Müslümanların 
sayısını  çeşitli yasaklar ve engelle-
melerle azaltmış ve mübarek mes-
cidimizi savunmasız bırakmıştır. İş-
galciler gün geçtikçe bu politikaları-
nı kontrollü bir şekilde şiddetini art-
tırarak devam ettirmektedir.  

1982 yılının 11 Eylülünde Siyonist 
işgalci İsrail askeri tarafından Ak-
sâ’nın avlusunda rastgele yapılan 
saldırı sonucu 2 Kudüslü mücahit 
şehit oldu ve 6 mücahit yaralandı. 
Takvimler 1990‘ı gösterirken, işgal-
ler hız kesmeden devam ediyordu. 
İsrail hükümeti fanatik Yahudilerin 

Aksâ’ya yaptıkları saldırıları karşı-
sında sükûnetini bozmuyor bilakis 
askerleri tarafından koruma altına 
alıyordu. 1990 Yılı‘nın 10 Ekim’in-
de İşgalci İsrail’in koruması altında 
Mescid-i Aksâ’ya Süleyman heyke-
linin temel taşını yerleştirmeye ça-
lışan fanatik Siyonist Yahudilere 
karşı çıkmaya çalışan Kudüslü Ak-
sâ Muhafızları, İşgalci İsrail Asker-
lerinin saldırısına uğradı. O gün 21 
Müslüman Şehit oldu 150 kişi ise 
yaralandı.

İşgalci İsrail’in 1967 yılında Mescid-i 
Aksâ’yı suni sarsıntıyla çökertmek 
için Mescid-i Aksâ’nın altında baş-
lattığı kazı çalışmaları çerçevesinde 
25 Eylül 1996’da Mescid-i Aksâ’nın 
batısındaki bizim “Burak Duvarı” di-
ye adlandırdığımız, Siyonist Yahu-
dilerin ise Süleyman tapınağından 
geriye kalan tek alan olarak iddia 
ettikleri ve ağlama duvarı diye nite-
lendirdikleri duvara çıkan bir tünel 
açması bölgede ikame eden Müslü-
man mücahitlerin tepkisine neden 
oldu.  Müslümanlar ile işgalci İsra-
il askerleri arasında olaylar cereyan 
etti. Birkaç gün devam eden olay-
larda 63 Müslüman şehit oldu 1600 
mücahit de yaralandı. 
     
İşgal devleti İsrail, uluslararası sta-
tüde ve BM kararına göre bağım-
sız bir statüye sahip olmasına kar-
şın tüm dünyanın gözü önünde 
Mescid-i Aksâ’ya yönelik saldırıları-
na devam etmektedir. İsrail bunları 
yaparken Müslümanların Aksâ’dan 
uzaklaşmasını istemektedir. Bunun 
için Mescid-i Aksâ’da ibadete engel 
olmakta zaman zaman Müslüman-
ların girmemesi için kapatmaktadır. 
Siyonist Yahudilere de Aksâ etrafın-
da yerleşim alanları oluşturarak Ak-
sâ’ya tamamen Yahudilerin sahip 
çıkmasını hâkim olmasını istemek-
tedir. Hatta sırf Aksâ’da Yahudi yok 
denilmesin diye Haredi Yahudileri-
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ni bu iş ile görevlendirmiştir. Hare-
di Yahudilerini vergiden askerlikten 
ve diğer tüm uygulamalardan muaf 
tutmakta ve karşılığında sadece nü-
fuslarını arttırıp gün boyu aile fert-
leriyle birlikte Mescid-i Aksâ etrafın-
da bulunmasını istemektedir. Ayrı-
ca doğan her çocuğun küçük yaş-
ta Siyonizm ve Süleyman Mabedi 
konusunda bilgilendirilmesini iste-
mekte ve bunun için de aileye mad-
di olarak tüm imkânı sağlamaktadır.

2000’li yıllarda İşgalci İsrail Devle-
ti Mescid-i Aksâ’yı hiçbir hukuki da-
yanağı olmaksızın, “kamu alanı” ilan 
ederek buraya herkesin girip çıkabi-
leceği algısını oluşturdular. Aynı yı-
lın Eylül ayında  İsrail-Filistin barış 
süreci ağır aksak devam ederken, 
İsrail’in muhalefetteki Likud Par-
tisi’nin lideri, eski savunma baka-
nı ve Lübnan’da 1982 yılında mey-
dana gelen Sabra ve Şatilla mülte-
ci kamplarındaki katliamın askerî 
sorumlusu olan Ariel Şaron, tama-
mı robokop kıyafetli 1000 İşgalci İs-
rail askerinin koruması altında, Ku-
düs’teki Harem-i Şerif alanına bas-
kın düzenledi.. Şaron, bunun se-
bebini “bir Yahudi ve İsrailli olarak 
Museviliğin kutsal mekânlarını zi-
yaret etme hakkını kullanmak” ola-
rak açıkladı. Baskın esnasında Şa-
ron, Aksâ Muhafızı Müslümanlar ta-
rafından protesto edildi. Şaron ve 
beraberindekiler bölgeyi terk etme 
aşamasındayken 200-300 kişilik bir 
grup tarafından taşlanmaya baş-
landı. Sayıları gittikçe artan müca-
hitler, Burak Duvarı kısmında bulu-
nan Siyonist Yahudilere yönelik taş-
lı saldırılara da devam ettiler. Müs-
lümanlara her zamankinden daha 
yoğun bir ateşle müdahale eden 
İsrail askerleri ise 7 Kudüslü Aksâ 
Muhafızını hemen orada şehit etti 
ve 250 kişiyi de yaraladı.  Bu ayak-
lanmalar intifada olarak devam et-
ti. İntifada sonucunda toplam 4 bin 

412 Filistinli Müslüman şehit oldu, 
48 binden fazlası da yaralandı.

İŞGALİN YOĞUN OLDUĞU 
DÖNEMLER
Gerçekleştirdiği insan hakları ihlal-
leri ve alınan uluslararası kararları 
görmezden gelmesine rağmen hiç-
bir yaptırımla karşılaşmayan İşgalci 
İsrail’in Mescid-i Aksâ’yı yıkma plan-
ları konusunda başvurduğu yön-
temler istikrarlı bir şekilde devam et-
ti.  İşgallerin en fazla yoğun olduğu 
yıllar 2014, 2015, 2016 yıllarıydı.  13 
Haziran 2014 tarihinde işgalci İsra-
illi askerlerin Mescid-i Aksâ avlusu-
na girmesini protesto ettikten sonra 
namaz kılan 30 Müslüman Filistinli 
İşgalci İsrail askerleri tarafından ya-
ralandı. 13 Ağustos 2014 tarihinde 
işgalci İsrail Parlamentosu Knesset 
İçişleri Komitesi Başkanı Miri Regev, 
“Tapınak Dağı’nda namaz kılmak is-
teyen herkese bu olanak sağlan-
malıdır” dedi ve Fanatik Yahudilerin 
Mescid-i Aksâ’ya düzenledikleri bas-
kıların artması yolunda teşvik ver-
miş oldu. 13 Kasım 2014 tarihinde 
Ürdün'ün başkenti Amman'da Mes-
cid-i Aksâ'daki durumu sakinleştir-
mek için Ürdün Kralı Abdullah, ABD 
Dışişleri Bakanı John Kerry ve işgal-
ci İsrail Başbakanı Benyamin Netan-
yahu'nun katılımıyla bir toplantı dü-
zenlendi. Lakin bu toplantı Mescid-i 
Aksâ’daki hukuksuz saldırıların bit-
mesine engel olmadı.

2015 yılının Eylül ayında ise İsrail 
Savunma Bakanı Moşe Yalon, Mes-
cid-i Aksâ'da nöbet tutan Müslü-
man murabıtlara yasak konuldu-
ğunu açıkladı ve Mescid-i Aksâ’ya 
Müslümanların girmesini engelle-
miş oldu. İşgalci İsrail askerleri, bu 
olaydan 5 gün sonra Mescid-i Ak-
sâ'ya postallarıyla girerek 5 Kudüs-
lü Aksâ Muhafızı’nı gözaltına aldı. 

Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Ak-

sâ'ya yönelik baskınları Kudüslüle-
rin öfkesine neden olurken, 2009 
dan 2015 yılına kadar İşgalci İsrail, 
saldırılarının yanında Mescid-i Aksâ 
çevresine ve Mescid-i Aksâ’nın avlu-
suna gelen Siyonist Yahudi sayısını 
da arttırmak istemiştir. Nitekim, bu 
tarihler arasında Mescid-i Aksâ mu-
hitine ve avlusuna giriş yapan Si-
yonist Yahudi sayısı İslami Vakıflar 
İdaresi Medya Birimi’nin verilerine 
göre 54 bin 247  kişiye ulaşmıştır.

2016 yılında İşgalci İsrail Hükü-
meti’nin Kültür Bakanı Miri Regev, 
Mescid-i Aksâ civarında yer alan Sil-
van beldesinin Vadi Halva Mahal-
lesi ile Mescid-i Aksâ bitişiğindeki 
Babu'l Meğaribe Meydanı arasında 
kazılan yeni bir tüneli açtırdı. Aynı 
yıl Mescid-i Aksâ Külliyesi'nin altın-
da, Süleyman Mabedi kalıntılarının 
bulunduğunu iddia ederek, kazı ça-
lışmalarına devam ediyorlardı. Ha-
lihazırda Mescid-i Aksâ muhitinde 
ki kazı çalışma bölgelerinin sayısı-
nı 63’e yükseltti ve Vakıflar İdaresi 
Medya Biriminin kayıtlarına göre, 
Mescid-i Aksâ avlusuna ve çevre-
sindeki alanlara giriş yapan Siyonist 
Yahudi sayısı 2015 yılında 55 bin ci-
varı iken 2016 yılında bu sayı 69 bi-
ne ulaşmıştır.

İşgalci İsrail, 14 Temmuz 2017 Cu-
ma günü sabah saatlerinde Mes-
cid-i Aksâ'da silahlı saldırıda bulun-
duğunu iddia ettiği 3 Kudüslü genci 
şehit etmiş, olayda yaralanan 2 po-
lisin ise kaldırıldıkları hastanede öl-
düğünü duyurmuştu. Olayın ardın-
dan Mescid-i Aksâ'yı Müslümanlara 
ibadete kapatan İşgalci İsrail güç-
lerinin İç Güvenlik Bakanı Gilad Er-
dan, canlı yayında yaptığı açıklama-
da; "Mescid-i Aksâ bizim elimizde. 
Açılıp kapanması konusunda ilk ve 
son söz İsrail'e aittir" dedi. Bu sözle-
rin üzerine İşgalci İsrail güçleri Ha-
rem-i Şerif'in iki kapısını 16 Tem-
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muz pazar günü açmış, ancak kapı-
lara metal arama dedektörleri yer-
leştirmişti. Lakin elektronik dedek-
törlerden aranarak Harem-i Şerif'e 
girmeyi reddeden binlerce Kudüs-
lü, namazlarını Mescid-i Aksâ'nın 
El-Esbat Kapısı'nda kılmaya başla-
dı. Namaz kılarken zaman zaman 
İşgalci İsrail’in sert müdahaleleriyle 
karşı karşıya kaldılar. 

Kudüslü ve Filistinli Müslümanla-
rın Mescidi Aksâ’ya gelmesini en-
gellemek için her yola başvuran iş-
gal güçleri Mescid-i Aksâ’da ibadet 
etmek isteyen 120 kişiyi yaralı bir 
şekilde gözaltına aldı. 25 kişiye de 
28 Temmuz 2017 tarihinde Mescidi 
Aksâ’dan uzaklaştırma cezası verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ve-
rilerine göre, 21 Temmuz sabah ve 
öğleden sonra Yahudi takvimine 
göre sözde Süleyman Mabedi'nin 
yıkılışının yıldönümü sayılan Tişa 
BeAv günü dolayısıyla Mescid-i Ak-
sâ'ya baskın düzenleyen 1336 fana-
tik Siyonist Yahudi İşgalci İsrail as-
kerlerinin kontrolünde ma’bedimiz 
Mescid-i Aksâ’ya baskın düzenledi 
ve Siyonist Yahudilerin Mescid-i Ak-

sâ'ya baskın düzenlemesine tepki 
gösteren 6 Kudüslü Aksâ Mücahidi 
ise İşgalci İsrail güçleri tarafından 
gözaltına alındı.

Mescid-i Aksâ'ya baskın düzenle-
yen fanatik Yahudilerin sayısında 
geçen yıla oranla ciddi artış yaşan-
ması dikkati çekti. Siyonist Yahudi-
lerin, Mescid-i Aksâ'ya baskın dü-
zenlemelerini destekleyen İsrailli 
"Yara" adlı derneğin bir süre önce 
yayımladığı raporda, geçen yıl Mes-
cid-i Aksâ'ya baskın düzenleyen Si-
yonist Yahudi yerleşimci sayısı top-
lamda 22 bin 256 iken, bu yılın ilk al-
tı ayında söz konusu sayının 23 bin 
206'ya ulaştığı belirtildi. Raporda, 
"Yıl sonunda bu sayının rekor sevi-
yeye ulaşması bekleniyor." ifadesi-
ne yer verildi. Son günlerde yapılan 
baskınlarla birlikte Aksâ'ya baskın 
düzenleyen Siyonist Yahudilerin sa-
yısı, geçen yıl ki rakamı aşarak 24 bi-
ne ulaşmış durumda.

BİZ NE YAPMALIYIZ?
Mescid-i Aksâ ya yapılan tüm bu 
saldırılara, zulümlere rağmen bu 
işgale direnenler yok mudur? El-
bette ki var. Kudüs'te Aksâ Muha-

fızı İslami Hareket lideri Şeyh Raid 
Salah ve yardımcısı Kemal Hatip en 
bilinen figürler. Raid Salah'ın lakabı 
Mescid-i “Aksâ Muhafızı”dır. Ama İş-
galci İsrail mahkeme kararıyla onun 
Kudüs'e, Mescid-i Aksâ’ya girmesini 
yasakladı. Direniş hareketiyle bera-
ber sivil gençler, kadınlar Mescid-i 
Aksâ'daki işgale ve saldırılara karşı 
direnmeye çalışıyorlar. Orada İsra-
il askerine karşı koyacak silahlı bir 
oluşum kesinlikle yok tamamen si-
vil ve silahsız insanlar var. Kaldı ki 
çoğu kadın ve çocuk. Bu insanların 
tek amacı Mescid-i Aksâ’ya nâmah-
rem eli değdirtmemek. Haremimizi 
işgalcilere karşı korumaktır. Onun 
saygınlığını ve itibarını kaybettirme-
mektir. Bizler de suskunluğumuzu 
bozup empati yaparak bize emanet 
olan bu kutsal alanı silahsız bir şe-
kilde canları pahasına mücadele ve-
ren bu insanların yerine koyalım ve 
artık Allah rızası için uyanıp nâmah-
rem olan İşgalci İsrail gerçeğini gö-
relim. Ma’bedimizi nâmahrem eller-
den korumak için ne yapabiliriz di-
ye düşünmeli okumalı çalışmalıyız.

Mescid-i Aksâ’nın hürriyetine vesile 
olanlardan olmak duasıyla Vesselam.
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Türkiye'nin dört bir yanında gençle-
rimize Kudüs şuuru katmak için ça-
lışmalarını yürüten Mirasımız Der-
neği, liselerde seminer verecek yeni 
gençleri yetiştiriyor. 

Geçtiğimiz yıllarda Kudüs ve Mes-
cid-i Aksâ’yı liseli gençlere anlatmak 
amacıyla İstanbul’da başlatılan “Li-
seli Gençler İlk Kıblesiyle Tanışıyor” 
başlıklı seminerler Türkiye’nin dört 
bir yanında ilgi görmeye başladı. 
Çalışmanın verimliliği ve sürekliliği 
için daha fazla hatip gereksinimi or-
taya çıkınca Mirasımız Derneği, ye-
ni “Aksâ Hatipleri” yetiştirmek üzere 
“Aksâ Akademisi” ni başlattı.

Mirasımız Derneği Başkanı Muham-
met Demirci, gençleri Kudüs konu-
sunda bilgilendirmenin önemine 
vurgu yaparak; “Kudüs ve Mescid-i 
Aksâ’nın sesini duyurabilmek için 
çok sayıda gencimizin sahaya inme-
si gerekiyor. Biz gönüllü kardeşleri-
mizi yetiştiriyoruz onlar da kendile-
rinden yaşça küçük diğer kardeşle-
rini bilinçlendirmek üzere harekete 
geçecekler inşaallah. Kudüs’ün öz-
gürlüğüne kavuşması için Müslü-
man toplumun bilinçlenmesi gere-
kiyor. Bundan sonra da eğitim ve 
bilinçlendirme çalışmalarımız arta-
rak devam edecek.” Diye konuştu.
Aksa Akademisi'nde; Yahudi ve 

Hristiyan düşüncesinde Kudüs, İs-
lam Tarihinde Kudüs, Haçlı Seferleri 
ve Kudüs, Osmanlı'nın Kudüs Politi-
kası, Siyonist Propaganda, Uluslara-
rası Hukuk ve Kudüs   ve Kutsal Da-
va: Kudüs başlıklı dersler verilecek-
tir. Ders verecek akademisyenler 
arasında; Prof. Dr. Berdal Aral, Prof. 
Dr. Sami Al-Arian, Doç. Dr. Eldar Ha-
sanoğlu, Dr. Mustafa Nizar Demir-
ci ve Dr. Ziya Polat,  yer alıyor. 10 
hafta sürecek olan dersler, CIGA (İs-
lami ve Küresel İlişkiler Merkezi) ile 
ortaklaşa olarak Sabahattin Zaim 
Üniversitesi Halkalı Kampüsü'nde 
düzenlenecek. İlk ders ise 6 Ekim 
Cumartesi günü başladı. 

AKSÂ AKADEMİSİ 
BAŞLADI
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SİYONİZM VE EVANJELİZM 
KARDEŞLİĞİNİN
ABD DIŞ POLİTİKASINA 
ETKİLERİ

A) Evanjelizm
Evanjelizm sözcüğü “Kitab-ı Mukad-
des'e dönmek veya yönelmek” an-
lamına gelir. Kitab-ı Mukaddes'ten 
kasıt sadece İncil değil, aynı zaman-
da Eski Ahit denilen Tevrat ve onun-
la birlikte Zebur'dur. Ama asıl kay-
nak elbette ki İncil’dir, İncil’i oluştu-
ran kitaplardır. Bunlar; Matta, Mar-
kos, Luka ve Yuhanna'dır. Evanjelist 

ve Evanjelik kelimeleri farklı anlam-
lara gelmektedir. Evanjelist sözcüğü 
en basit anlamıyla "Hristiyanlık bildi-
risini vaaz eden, yayan kişi" anlamına 
gelir. Evanjelizm’in kökleri 17. yüzyıl 
İngilteresi’ndeki isyankâr püriten (tu-
tucu) küçük burjuvaziye temelde ise 
16.yy'a dayanan Protestanlığın için-
de gelişimi gösterilir. Protestanların 
bir nevi daha radikal, tutucu ve mu-

hafazakar kesimini ifade eder. Evan-
jelikler, ABD'yi kuran ve tutuculuğuy-
la bilinen Protestan mezhebi Puri-
tenler'in devamıdır. 

Evanjelizmin temelleri İngiliz Geor-
ge Whitefield (1715-1770), Metho-
dizm'in kurucusu John Wesley (1703-
1791) ve Amerikalı filozof ve teolog 
Jonathan Edwards (1703-1785) tara-

Yusuf İzzettin OKUMUŞ

Biz bir memleketi helâk etmek istediğimizde, onun refah içinde yaşayan şımarık elebaşlarına (itaati) emrederiz de onlar orada 
kötülük işlerler. Böylece o memleket hakkındaki hükmümüz gerçekleşir de oranın altını üstüne getiririz.
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fından atılmıştır. Bu üç kişi ABD’nin 
en büyük Protestan mezhebi olan 
Baptistlerin ve Metodistlerin oluş-
masındaki  en önemli kişilerdir.

Hristiyan Avrupa, Yahudileri önce 
1290'da İngiltere'den İspanya ve 
Portekiz'e, 1492'de de İspanya ve 
Portekiz'den sürgün etmişlerdir. 
Yahudiler ya din değiştirmek ya da 
bulundukları coğrafyaları terk et-
mek zorunda kalmışlardır.

19. yy. sonlarına kadar Evanjelizim 
diye bir mezhep yoktu. Theodor 
Herzl gibi bazı Siyonist Yahudiler’in 
çalışmalarıyla klasik Hristiyan dü-
şüncesi ve bakış açısı deformasyo-
na uğramıştır. 

Bilhassa İngiltere özelinde Evan-
jelizm, Protestanlığı deforme ede-
rek Hristiyanlığın Yahudi karşıtı tu-
tumunu, tarih boyunca süregelen 
husumetini ortaya çıkaran literatü-
rü ve tarihi tahrip ve ortadan kaldır-
maya yönelik bir tutum izler. İngil-
tere'nin Hristiyan-Yahudi ortak gü-
dümü üzerine oluşmasını hedefle-
yen Yahudi yanlısı bir Hristiyan si-
yonizmidir.

Kalıplaşmış önyargılarla dolu Hristi-
yan dünyada, Yahudilere hiç bir za-
man iyi gözle bakılmamış, toplum-
dan hep dışlanmışlardır. Hristiyan 
yerleşim bölgelerinin dahi dışında 
tutulmuşlardır. Protestanlığın kuru-
cusu Luther, Papa ve Müslümanlar-
la birlikte Yahudileri en büyük düş-
man ilan etmiştir.

B) Siyonizm
Siyon, Ahd-i Atîk’te Kral Dâvûd tara-
fından fethedilip krallığın merkezi 
yapılan Kudüs şehri için kullanılmış 

bir isimdir (II. Samuel, 5/7).  Kapsa-
mı bugünkü Siyonist işgal altındaki Fi-
listin topraklarını ifade edecek şekil-
de genişlemiştir. Siyon kelimesinden 
hayat bulan Siyonizm ise Filistin’de 
bir Yahudi Devleti kurmayı amaçla-
yan siyasî harekettir.

C) Siyonizm ve Evenjelizm İlişkisi
ABD Başkanı Ronald Reagan 
1983'te bir söyleşide şunları söyle-
miştir; "Aşikâr ki, Eski Ahit'teki es-
ki peygamberlerimize ve Armaged-
don'la ilgili önceden haber verilmiş 
alametlere geri dönüp baktığımız-
da, 'Acaba olacakları görecek nesil 
biz miyiz?' diye merak ediyorum. 
İnanın bana, bu kehanetler açık bir 
şekilde yaşamakta olduğumuz bu 
günleri gösteriyor.” 

20.yy başlarına kadar içinde hiç ba-
rındırmadığı fikir ve inançlar, Siyo-
nistlerin yoğun çabaları neticesinde 
"İncil Tefsiri" kisvesi adı altında Hris-
tiyanlığa sokulmuştur. Ancak akla ve 
mantığa aykırı inançları içinde barın-
dıran  ve hatta 18 asırdır çeşitli de-
formasyonlara uğramış olsa bile bir 
inanç ve fikir literatürü bulunan Hris-
tiyanlığın doktrinlerine ters düşen bu 
fikirler Katolikler, Ortodokslar ve hat-
ta Protestanlar tarafından bile kabul 
görmemiştir. Örneğin "İsa'yı öldü-
ren Yahudiler" neden Hristiyanların 
yeni dünya düzeninde kader ortağı 
olsun?

Yahut Hristiyanlar neden Yahudile-
ri seçilmiş insanlar olarak görsün? 
Burada çok iyi planlanmış Siyonist 
bir aklın oyunu ile karşı karşıyayız.

İnsan iradesinin Tanrının yazmış ol-
duğu kaderin dışına çıkamayacağı 
görüşüne sahip olan Evanjelistler 
bu kaderi hızlandırmak için Hristi-
yanlara büyük bir iş düştüğü kanı-
sındalar.

Evanjelistlere göre gelecekte yeryü-
zünün hakimiyeti İsrailoğullarının, 
ahiret ise Hristiyanlarındır. Ahiret 
vaktinin vuku bulması için kıyame-
tin kopması gerekir. Kıyametse an-
cak İsrailoğullarının yeryüzüne ha-
kim olmalarıyla kopacaktır. Öyleyse 

Hristiyanlar’ın cennetlerine kavuşa-
bilmelerinin yolu ancak İsrailoğulla-
rı’nın emellerinden geçer. Har söz-
cüğü İbranice'de "dağ" anlamına 
gelir ve Megido ise Megido Dağı'ın-
da bulunan eski bir kentin adıdır. 
İnançlarına göre Megido dağında 
"iyi" ve "kötü" arasında Armagedon 
Savaşı gerçekleşecektir.

İyilerin başında İsa, kötülerin başın-
da Deccal, ikisinin arasında Arma-
gedon kıyâmet savaşını Evanjelik-
ler yukandan seyredecekler. İsa ka-
zanacak ve kısa bir huzur çağından 
veya bin yıllık bir Altın Çağ'dan son-
ra kıyâmet kopacak.

İddiaları ve inançları o ki; bir nükle-
er, biyolojik savaş sonunda yeryü-
zündeki 4 insandan 3'ü ölecek. Fakat 
bu noktada Siyonistler ve Evanjelist-
ler arasında bir inanç farklılığı vardır. 
Evanjelistlere göre İsa yeryüzüne in-
diğinde ve savaş sonunda, Yahudiler-
den sadece İsa'ya inananlar hayatta 
kalacak. Siyonistlere göre ise İsa bir 
peygamber değildir ve gelecek olan 
kurtarıcı kişi Kral Davud soyundan 
olan Moşiyah'tır. Yani Siyonistlerin 
beklediği kişi, Evanjelistlerin bekledi-
ği İsa Mesih değildir. Başka bir Mesih-
tir ve Siyonistlere göre de sadece Mo-
şiyah'a inananlar hayatta kalacaktır.

Siyonistlerin  beklentisi tamamen 
“siyasi” olup, önce Büyük İsrail son-
ra dünya hâkimiyetini güder. Evan-
jeliklerin beklentisi ise, “dini”dir. İlk 
defa 1909'da piyasaya çıkan Sco-
field İncili'ni referans kabul eden 
günümüzdeki Protestan Evanjelik-
ler kıyâmet öncesi İsa'nın yeryüzü-
ne geleceğine inanır. Bütün önem-
li olaylar İsrail'in yeniden kurulma-
sı merkezlidir. Her iki tarafın da bir-

19.yy'nın sonlarına kadar 
Evanjelizim diye bir mezhep 

yoktu. Theodor Herzl gibi 
bazı Siyonist Yahudiler’in 

çalışmalarıyla klasik Hristiyan 
düşüncesi ve bakış açısı 

deformasyona uğramıştır. 

20.yy başlarına kadar içinde 
hiç barındırmadığı fikir ve 
inançlar, Siyonistlerin yoğun 
çabaları neticesinde "İncil 
Tefsiri" kisvesi adı altında 
Hristiyanlığa sokulmuştur. 
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birine olan bakışı, köprüyü geçene 
kadar ayıya dayı demek felsefesine 
dayanıyor.

13 Nisan 1986 tarihinde Katolik Pa-
pa E. John Paul, Roma merkez sina-
gogunda şu konuşmayı yapmıştı:

“İsa'nın ızdırabı konusunda bir halk 
olarak Yahudilere atfedilebilecek, 
atalarından gelen veya toplu bir suç 
yoktur; ne o zamanın Yahudilerine, 
ne sonradan gelenlere, ne bugün ya-
şayanlara... Dolayısıyla ayrımcılık 
yapmak ve daha kötüsü, zulmetmek 
üzere kaynak gösterilecek hiçbir te-
olojik mazeret yoktur. Tanrı herkesi 
"edimlerine göre"yargılayacaktır. Ya-
hudileri de Hristiyanlan da."

D) ABD dış politikasına etkileri
ABD'nin eski başkanı Jimmy Carter 
şöyle diyor:

"1948'de İsrail'in kurulması, Yahudi-
lerin yüzyıllar önce sürgün edildikle-
ri yerden sonunda İncil'de sözü geçen 
yere tekrar döndüğü anlamına gel-
mektedir. İsrail Devleti'nin kurulma-

sı, İncil’in kehanetinin gerçekleşme-
sidir."

Dinin insanlar üzerinde etkili oldu-
ğu bir toplum yapısına sahip olan  
ABD’nin  dış  politikası, reelpolitik 
olsa da, dinin etkisi bariz bir şekilde 
dış  politikada kendisini hissettirir. 

ABD’de hiçbir önemli dış  politika  
kararı  dini motivasyonlarla/kaygı-
larla alınmamaktadır. Fakat dini çı-
kar grupları  dış  politika üzerinde 
ikincil derecede etkili olmaktadır-
lar.Burada öne çıkan en açık örnek, 
ABD’deki Yahudi lobisinin ABD’nin 
genelde Ortadoğu özelde ise  İsra-
il’e  karşı  politikasındaki belirleyici 
etkisidir.

Yahudi Lobisinin 
Dış  Politikaya Etkisi
Genel nüfus  içindeki oranları  çok 
düşük olmasına rağmen, iyi örgüt-
lenmiş  olan Yahudi lobisi, ABD’nin 
Orta Doğu politikasında özellikle  
İsrail/Filistin ve Araplarla olan ilişki-
lerinde temel belirleyici unsur ola-
rak ön plana çıkmaktadır. Ameri-

ka'daki lobiler arasında en iyi  şe-
kilde organize olmuş lobilerden bi-
ridir. Ekonomik bakımdan oldukça 
iyi bir durumdadırlar. Bu sayede de 
karar alma sürecini ve kamuoyunu 
etkileme bakımından bir hayli ba-
şarılıdır. 

ABD nüfusunun yaklaşık %2’sini 
oluşturan Yahudilerin 6 milyon  civa-
rında oldukları  tahmin edilmektedir. 
İsrail lobisi de  denilen Yahudi lobisi-
nin temel amacı, ABD’nin  İsrail’in gü-
venliğini sağlamaya yönelik politika-
sını  devam ettirmesi ve  İsrail’e bu 
çerçevede daha fazla ekonomik ve 
askeri yardım yapmasıdır. ABD’nin 
İsrail’e koşulsuz destek vermesi göz 
önüne alındığında Yahudi lobisinin 
rahatlıkla çok başarılı  olduğu söyle-
nebilir.

Evanjelistlerin 
Dış  Politikaya Etkisi 
ABD toplumunun % 73'ünü Hris-
tiyan kitle oluşturur. Bu Hristiyan 
nüfusun Protestanlar % 48'ini oluş-
tururken Katolikler % 25'ini oluştu-
rur. Nüfusun geri kalan kısmını ise 
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diğer Hristiyan gruplar ve diğer din-
lere mensup kişiler oluşturur.

Evanjelistler 1950'lerde ABD'de sadece 
dört milyon iken  8O'lere geldiğimizde 
Amerika'da ağırlıkları iyice hissedilir ol-
muştu. Günümüzde ise ABD'de sayıları 
100 milyona dayanmıştır.

ABD'nin önce Araplara, sonra İslâm 
dünyasına ve şimdi de Hollywood 
film ve dizileri ile İslâm'ın laik kana-
dı Türkiye ve Türklere açtığı modern 
haçlı seferinin motivasyon temeli 
ABD'yi yöneten Evanjelist din anlayı-
şının arka plânında gizli.

Amerika'daki en güçlü lobi sanılanın 
aksine Yahudi lobisi değil Evanjelist-
lerdir. Evanjelizm Siyonizmin Hristi-
yanlığın içine soktuğu "Truva Atı"dır.
Evanjelikler, ABD siyasetinde 1970'
lere kadar Demokratları destekledi-
ler. O tarihten sonra ise The New Ch-
ristian Right (Yeni Hristiyan Sağ) ola-
rak daha çok Cumhuriyetçileri des-
teklemeye başladılar.

70'li yıllardan itibaren sürekli artarak 
devam eden İsrail'e olan destek hiç 
şüphesiz ki Evanjelist hareketin bir 
ürünü. 1980 yılında Başkan Ronald 
Reagan'ın seçilmesinde etkili oldu-
lar. Soğuk savaş döneminde Ame-
rikan siyasetinde etkin bir rol oyna-
dılar. 1989`da Baba Bush`un seçil-
mesinde en etkin kitle yine onlardı. 
2001 yılında Oğul Bush`u seçtirerek 
“Bush Doktirini” olarak bilinen AB-
D`nin İslam dünyası karşıtı olarak 
geliştirdiği güncel siyasetin mühen-

disliğini yaptılar. 

Bush'un, 11 Eylül'ü bahane ederek 
İslam Dünyası’na karşı başlattığı sa-
vaş için “Haçlı Savaşı” terimini kullan-
ması da oldukça manidardır.
George W. Bush ve Evanjelist ekibi, 
İsrail ve İsrail menfaatleri için Ame-
rika dâhil, dünyayı ateşin içine ata-
bilecek kadar Yahudi sempazitanı.. 
Bu "sempatinin" kaynağı onların dinî 
inanışlarının teolojik altyapısına da-
yanıyor. Trump`ın seçilmesinde de 
yine büyük bir rol oynadıkları aşikâr.

Sonuç
Sonuç olarak burada çok ciddi bir Si-
yonist Yahudi aklının olduğunu gö-
rüyoruz. Kendi uydurdukları, akla 
mantığa sığmaz  hayalleri için, yüz-
yıllardır kendilerine düşmanlık eden 
Hristiyanlığın bir grubu olan Evan-
jelistlerin inançlarında tahribat ya-
parak, Evanjelistleri  amaçlarına 
hizmetkâr eylemişlerdir. Siyonist-
ler bu ahmak sürüsünün yön verdi-
ği ABD'yi arkasına alarak adım adım 
hedeflerine ulaşmaktadırlar. 

Evanjelistler "Tanrı'yı Kıyamete Zor-
layarak" küstahça cennete gidecek-
lerini zannetmektedirler. Bu akıl-
dan yoksun kitle dünyayı bir ateş 
çemberinin içine atmanın peşinde-
dir. Özellikle Siyonizmin emellerinin 
gerçekleşmesine olan gayret ve ça-
balar başta Müslümanların başkenti 
Kudüs ve Ümmet-i Muhammed için 
apaçık bir tehdittir. Bu tehdide kar-
şı önlemler alınması, Alem-i İslam'ın 
selâmet ve istikbali için elzemdir..
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İsrail’in bir Yahudi devleti ve dün-
yadaki tüm Yahudilerin devleti ol-
duğuna dair yasanın İsrail par-
lamentosu durumundaki Knes-
set’te kabul edilmesinden sonra 
bu yasanın ırkçı nitelikte olduğu 
hususu konuşulmaya başlandı. 
Yasanın çıkmasından önce İsrail 
Cumhurbaşkanı bile muhalif gö-
rüşlerini ortaya koymuş ve böyle 
bir yasanın çıkmasının kabul edil-

mesinin olumsuz yansımalarının 
olacağına dikkat çekmişti. Ama 
cumhurbaşkanının muhalif görü-
şüne rağmen yasa Knesset’te 55 
kişinin hayır oyuna  karşılık 62 ki-
şinin evet oyuyla kabul edildi. Bu 
yasanın mahiyeti hakkında ayrıca 
bilgi vereceğiz. Ancak İsrail’in ırkçı 
nitelikteki tek yasasının bu olma-
dığını, bu yasanın tamamen ırk-
çı temeller üzerine kurulan ve ırk-
çı anlayışa göre yükselen bir bina-
nın çatısı olarak nitelendirilmesi-
nin mümkün olabileceğini belirt-
mek isteriz. 

Dediğimiz gibi İsrail ırkçı bir temel 
üzerine kurulmuştur. Çünkü her 
şeyden önce kuruluş amacı dün-
yanın farklı bölgelerine dağılmış 
durumdaki Yahudi toplumuna bir 
vatan bulunmasıdır. Eğer ki dün-
yadaki Yahudileri bir araya top-
lamak için faaliyet başlattıkların-
da kullandıkları slogana uygun bir 
şey yapmış olsalardı, belki yaptık-
ları normal karşılanabilirdi. Ama 
öyle yapmadılar. O sloganı sadece 
kendi haksızlıklarının üstünü ört-
mek için kullanarak tamamen bu 
sloganın ifade ettiği anlama aykı-
rı bir faaliyet yaptılar. 

Söz konusu sloganlarında “Vatan-
sız halka halksız vatan” diyorlardı. 
Ama işgal ettikleri topraklar halk-
sız değil bir halkın vatanıydı. Ama 

o vatan topraklarında Yahudilere 
yer açabilmek için oranın asıl sa-
hiplerini, mukimlerini göçe zorla-
dılar. Bunun için terörist faaliyet-
lere, sınırsız şiddete başvurdu-
lar. Yani tamamen ırkçı amaçlar-
la bir vatan toprağının insanlarını 
kendi öz yurtlarından, evlerinden 
ve arazilerinden çıkmaya zorladı-
lar. Kendi soydaşlarına yer açmak 
amacıyla haksız bir şekilde insan-
ları sahip oldukları evlerden ve 
topraklardan çıkmaya zorladı, o 
toprakları haksız bir şekilde gasp 
etti ve kendi soydaşlarına dağıttı-
lar. Sonrasında bu topraklar üze-
rinde kurdukları devletin bütün 
yasalarını da işte bu ırkçı temele 
dayanan anlayışa göre şekillen-
dirdiler. Yani temeli ırkçı bir an-
layış üzere atmışlardı ve yapıyı o 
temel üzerine ırkçı anlayışla şekil-
lendirdiler. 

İsrail’in kuruluş bildirgesinde, Si-
yonist bir devlet olduğu ve Siyo-
nizmi bir siyasi ekol olarak benim-
sediği vurgulandı. Siyonizmin ise 
ırkçı bir akım olduğu bilinmekte-
dir. BM Genel Kurulu 10 Kasım 
1975 tarihinde çıkardığı ve 3379 
nolu kararıyla Siyonizm ideolojisi-
nin bir tür ırkçılık ve ırk ayrımı ol-
duğunu tescil etmişti. BM Genel 
Kurulu'nun bu kararı farklı tarih-
lerde yayınlanan ve muhtelif ulus-
lararası kuruluşların hazırlamış 

Ahmet VAROL

İSRAİL’İN IRKÇI VE 
AYRIMCI YASALARI 

İsrail’in kuruluş bildirge-
sinde, Siyonist bir devlet ol-
duğu ve Siyonizmi bir siyasi 
ekol olarak benimsediği vur-
gulandı. Siyonizmin ise ırk-
çı bir akım olduğu bilinmek-
tedir. BM Genel Kurulu 10 
Kasım 1975 tarihinde çıkar-
dığı ve 3379 nolu kararıy-
la Siyonizm ideolojisinin bir 
tür ırkçılık ve ırk ayrımı ol-
duğunu tescil etmişti. BM 
Genel Kurulu'nun bu kara-
rı farklı tarihlerde yayınla-
nan ve muhtelif uluslararası 
kuruluşların hazırlamış ol-
duğu raporları, bildirileri ve 
ayrımcılığa karşı düzenlenen 
toplantılarda alınmış karar-
ları dayanak edinmişti. 
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olduğu raporları, bildirileri ve ay-
rımcılığa karşı düzenlenen toplan-
tılarda alınmış kararları dayanak 
edinmişti. Söz konusu raporların, 
bildirilerin ve kararların tümünde 
Siyonizmin, belli bir ırkın üstün-
lüğünü esas alan ideolojik dokt-
rin mahiyeti taşıdığına dikkat çe-
kildiği gibi dünya barışı ve güven-
liği için ciddi bir tehdit oluşturdu-
ğu da vurgulanıyor, bütün dünya 
ülkelerinin bu tehdide karşı ortak 
tavır sergilemesi için çağrı yapılı-
yordu. Siyonizmin ırkçı tutumu-
nun değişmemesine rağmen es-
ki ABD Başkanı Baba Bush döne-
minde BM'ye yapılan baskılar so-
nucu 16 Aralık 1991'de çıkarılan 
4686 sayılı BM Genel Kurulu ka-
rarıyla yukarıda zikrettiğimiz 
karar iptal edildi. Bu, el-
bette Siyonizmin ırk-
çı vasfının değiştiği-
ni ortaya koymu-
yor; BM'nin siya-
si baskılar kar-
şısında Siyoniz-
min ırkçılığını 
belgeleyen on-
ca rapor ve be-
yannamenin üze-
rine örtü çekme-
si anlamına geliyor-
du. Bush'un söz ko-
nusu kararı iptal ettir-
mek için Siyonistler-
den daha çok uğraşması emper-
yalizmin gayri meşru çocuğuna 
sahip çıkma gayretlerini gösteri-
yordu. ABD'nin Siyonizm hakkın-
da alınmış karardan bu derece ra-
hatsız olması ise sadece İsrail iş-
gal devletini değil aynı zamanda 
onun resmî ideolojisi sayılan Siyo-
nizmi de sahiplendiğini ve himaye 
ettiğini gösterir.

İsrail’in amacı Filistinlileri yurtla-
rından çıkarmak ve onların yerine 
dünyanın değişik bölgelerine da-
ğılmış Yahudileri yerleştirmektir. 
Bundan dolayı sürekli ırkçı bir po-
litika izlemiştir. Bu yüzden İsrail’in 

kuruluşundan 2016 yılının sonu-
na kadar, Filistinlileri hedef alan, 
onların mahrumiyetine neden 
olan toplam 178 adet ırkçı, ayrım-
cı yasa çıkarılmıştır. Meclise su-
nulan ancak kabul edilmeyen ırk-
çı yasa tekliflerinin sayısı ise da-
ha fazladır. Örneğin sadece 2015-
2016 yılların- da İs-
rail parla- m e n -
tosu Knes-

set’e 82 adet 
ırkçı yasa teklifi sunuldu. Bunların 
bazıları kabul edildi. 

Bazıları da gündeme alındı. İşgal 
devletinin kuruluşundan itibaren 
2016’nın sonuna kadar Knesset’te 
kabul edilen ırkçı, ayrımcı yasaların 
sayısı ise toplamda 178’i bulmuştu. 
O yüzden işgal devletinin bütün ırk-
çı yasalarını bir makalede tahlil et-
mek, bütün boyutlarıyla ele almak 
mümkün değildir. Dolayısıyla “İsra-
il’in Yahudiliği yasası”ndan başlaya-
rak sadece birkaç ırkçı, ayrımcı ya-
sanın genel bir değerlendirmesini 
yapmakla yetineceğiz. 

İsrail’in Yahudiliği Yasası
120 sandalyeye sahip Knesset’te 
55 kişinin ret oyu verdiği ancak 62 
kişinin “evet” oyu ile kabul edilen 
“İsrail’in Yahudi ulusal devleti” ol-
duğuna dair yasa “İsrail” olarak ta-
nımladığı bölgenin Yahudi toplu-
munun tarihi vatanı olduğunu ve 
buranın geleceğini belirleme hak-
kının da sadece bu topluma ait ol-
duğunu iddia etmektedir. Tabii 
“İsrail” olarak tanımladığı toprak 
parçası tarihte her zaman Filistin 
olarak bilinmiştir. İsrail, İngilizle-
rin yardımlarıyla Filistinlilerin özel 
arazilerinin gasp edilmesi sure-
tiyle kurulan işgal devletinin adı-

dır. Yani İsrail oradaki toprak 
parçasının değil gayrimeş-

ru işgal devletinin adıdır. 
Bu devletin kontrolün-
deki bölgelerin bir kıs-
mı 1948’de işgal devle-
tinin ilk kuruluşu aşa-
masında, bir kısmı da 
1967’nin Haziran’ında 
gerçekleştirilen iha-
net savaşında ele ge-
çirilmiştir. İhanet sa-
vaşı dememizin sebe-
bi ise o zamanki Mısır, 
Ürdün ve Suriye yöne-
timlerinin bu savaşta 
Filistin halkına ihanet 
etmeleri ve Filistin’in 
kalan bölgelerini de 

siyonist işgalcilere tes-
lim etmeleridir.

Yasa aynı zamanda resmi dil ko-
nusunu ele aldı ve resmî dilin sa-
dece “İbranice” olduğunu, Arap-
çanın resmi dil olmaktan çıkarıl-
dığını hükme bağladı. 1948’de iş-
gal edilmiş Filistin topraklarında 
iki milyon civarında Filistinli var 
ve bunların önemli bir kısmı İb-
ranice bilmiyor. O yüzden onlar 
için Arapça da resmi dil olarak ka-
bul ediliyordu. Yasanın çıkarılma-
sından sonra Arapça resmî dil ol-
maktan çıkarıldı. Ancak resmî ya-
zışmalarda yine Arapçayı kullana-
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bilecekleri ifade edildi. 

Yasa Siyonist işgal devletini dün-
yadaki bütün Yahudilerin ulusal 
devleti olarak tanımladığından 
dünyanın neresinde olursa olsun 
Yahudilerin bu devletin hâkimiye-
ti altındaki topraklara göç edebil-
meleri için kapıların açık tutula-
cağını belirtti. İşgal devleti Yahu-
dilerin göçünü bu yasanın çıkarıl-
masından önce de teşvik ediyor-
du. Ancak göçmen Yahudilerin İs-
rail vatandaşı olabilmeleri için bir 
prosedür gerekiyordu. Bu yasa-
nın çıkarılmasıyla Yahudilerin gö-
çü ve işgal devletinin vatandaşlığı-
na geçmeleri iyice kolaylaştırılmış 
oldu. Çünkü işgal devleti tüm Ya-
hudilerin ulusal devleti olarak ni-
telendirildi. Yahudi göçünün ko-
laylaştırılması ve teşviklerin art-
ması tabii ki Filistinlilerin arazileri-
nin ve evlerinin gasp edilmesi teh-
likesinin daha da artması anlamı-
na geliyor.

Yasada aynı zamanda Kudüs’ün 
işgal devletinin başkenti olduğu 
da vurgulandı. Bunun vurgulan-
masının asıl amacı ise Kudüs’ün 
bir bütün olarak işgal devletinin 
başkenti olduğunun dile getiril-
mesi ve bunun Filistin tarafıyla ya-
pılması muhtemel sözde barış gö-
rüşmelerinde pazarlık konusu ya-
pılmayacağı mesajı verilmesiydi. 
Kudüs’ün tamamen işgal devleti-
ne teslim edilmesi ve pazarlık ko-
nusu yapılmaması talebinin “Yüz-
yılın Anlaşması” olarak yutturul-
maya çalışılan ve Trump’ın Yahu-
di damadı Kushner’in gözetimin-
de hazırlanan planın da bir parça-
sı olduğunu belirtelim.

Yasa tamamen Yahudilere özel  
siteler kurulmasına imkân veren 
madde de içeriyor. Böyle bir uy-
gulamanın ise Güney Afrika’da-
ki siyahların giremediği, tama-
men beyazlara özel siteler kurul-
masına dair uygulamadan bir far-
kı yoktur. 

Dönüş Yasası
Dönüş Yasası 1950’de çıkarılmış-
tır. Dönüş denirken, “Yahudilerin 
işgal altındaki Filistin topraklarına 
göç etmeleri” kastedilmektedir. 
Siyonist ideoloji Filistin toprakla-
rını Yahudilerin ana vatanı olarak 
nitelendirdiğinden orada Filistinli-
lerden zorla gasp edilerek alınan 
topraklara yerleşmelerini de “Yur-
da dönüş” olarak tanımlamakta-
dır. O yüzden Yahudilerin işgal al-
tındaki Filistin topraklarına göç 
etmelerine imkân veren yasa da 
“Dönüş Yasası” olarak isimlendiril-
miştir. Burada “Dönüş” ile Yahudi-
lerin iki bin yıl önce hayat sürmüş 
atalarının yaşadığı topraklara göç 
etmeleri kastedilmekte ve aradan 
geçen iki bin yıllık sürede gerçek-
leşen bütün değişimlerin üstü çi-
zilerek bu toprakların Yahudilerin 
kendi öz mülkleri olduğu hükmü 
verilmektedir. Üstelik bu felsefe-
ye göre bakıldığında, Yahudilerin 
iki bin yıl öncesinde bu topraklar 
üzerinde kurmuş oldukları hâki-
miyetin Mısır’dan buraya göç et-
meleri sonrasında gerçekleştiğini 
göz önünde bulundurmak gerek-
tiğini de hiç dikkate almadan.
   
Ancak 1948 Savaşı sebebiyle ev-
lerinden, yurtlarından çıkmak zo-
runda bırakılan Filistinlilerin tek-
rar evlerine ve topraklarına dön-
melerinin yolları tamamen kapa-
tılmıştır. Yani “Dönüş Yasası” Filis-
tinliler için geçerli değildir. Oysa 
1948 Savaşı öncesinde o toprak-
larda yaşayanlar Yahudiler değil 
Filistinlilerdi. Evleri ve toprakları 
gasp edilenler Yahudiler değil Fi-
listinlilerdi. Asıl dönüş hakkına sa-
hip olanların da Filistinliler olması 
gerekiyordu. Ama yasa tamamen 
ırkçı nitelikte olduğu için Filistin 
toprakları üzerinde hiçbir mülki-
yetleri ve hakları olmayan Yahu-
dilerin o topraklara göç etmeleri-
ni “yurda dönüş” olarak nitelen-
dirmiştir. 

Yasada her Yahudinin kendi öz 

yurduna dönüyormuş gibi İsrail 
olarak tanımlanan yerlere dönme 
hakkı olduğu belirtildi. Göçün mu-
hacir vizesiyle olduğu ve bu vize-
nin de her Yahudiye verilebileceği 
ifade ediliyordu. Ancak Yahudi ol-
mayan birinin böyle bir vize alma-
sına ve “İsrail” olarak tanımlanan 
işgal edilmiş topraklara göç etme-
sine imkân yoktu. 

İşgal devletinin ilk başbakanı Ben 
Gurion, bu yasanın çerçevesini or-
taya koymak için şunları söylemiş-

ti: “İsrail, Yahudilerin dönüş hakkı-
nı kendisi yaratmamış sadece du-
yurmuştur. İsrail, sadece Yahudi-
ler burada çoğunluğu oluşturduk-
ları için bir Yahudi devleti değildir, 
nerede olurlarsa olsunlar dünya-
daki tüm Yahudilerin devletidir. 
Orada oturmak isteyen her Yahu-
dinin devletidir.”

Bu yasa Nil’den Fırat’a bütün Ke-
nan toprakları Yahudilere aittir 
inancına göre şekillenmiştir. 

Vatandaşlık Yasası
Bu yasa Knesset’e 3 Temmuz 
1950’de sunuldu, 2 Kasım 1951’de 
onaylandı. “Dönüş Yasası”nı ta-
mamlayıcı nitelikte olup, kimlerin 
İsrail vatandaşı olabileceğine da-
ir maddeleri içermektedir. Yasa-
ya göre, 

Dönüş Yasası 1950’de çıka-
rılmıştır. Dönüş denirken, 
“Yahudilerin işgal altındaki 
Filistin topraklarına göç et-
meleri” kastedilmektedir. Si-
yonist ideoloji Filistin top-
raklarını Yahudilerin ana va-
tanı olarak nitelendirdiğin-
den orada Filistinlilerden 
zorla gasp edilerek alınan 
topraklara yerleşmelerini de 
“Yurda dönüş” olarak tanım-
lamaktadır. 
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• “İsrail” olarak tanımlanan top-
raklara göç eden her Yahudi, İsra-
il vatandaşıdır.    
• İsrail’in kurulmasından önce bu 
topraklarda doğmuş her Yahudi 
İsrail vatandaşıdır. 
• Bir Yahudinin İsrail vatandaşı ol-
mak için asıl vatandaşlığından çık-
ması gerekmez; ancak İsrail va-
tandaşlığı önceliklidir. 
• Bir Yahudi turistik veya ticari 
amaçla da girse İsrail vatandaşlığı 
alabilir; herhangi bir ikametinin, 
evinin, malının, mülkünün olma-
sı gerekmez. 

14 Mayıs 1954 tarihli değişikliğe 
göre İçişleri Bakanlığı isterse bir 
Yahudiye İsrail’e gitmeden de İs-
rail vatandaşlığı verebilir.
 
Görüldüğü gibi Yahudilerin “İsra-
il” vatandaşı olmaları son derece 
kolaydır. Sadece Yahudi olmaları 
esastır. “İsrail” olarak tanımlanan 
bölgede herhangi bir işinin, mül-
kiyetinin, evinin, arazisinin olma-
sı gerekmez. Yasanın ilk çıkarıldı-
ğı dönemde sadece bu topraklara 
gitmesi şartı aranıyordu. Dolayı-
sıyla turistik veya ticari amaçla gi-
den bir Yahudinin de İsrail vatan-
daşlığı alma imkânı vardı. 1954’te 
yapılan değişiklikle bu şart da kal-
dırıldı ve İçişleri Bakanlığı’nın bir 
Yahudiye “İsrail”e gitmeden, yaşa-
dığı ülkede de İsrail vatandaşlığı, 
kimliği ve pasaportu verme imkâ-
nı olduğunu hükme bağladı. 

Ama Yahudi olmayanlar için du-
rum böyle değildir. Onların “İs-
rail” vatandaşı sayılabilmesi için 
önemli şartlar aranır:

• Yasanın çıkarılması öncesinde 
ve çıkarıldığı sırada bu topraklar-
da ikamet ediyor olması gerekir.

• Yahudi olmayanlardan yani ora-
nın asıl sahipleri durumundaki Fi-
listinlilerden yurtlarını terk etmek 
zorunda bırakılmış olanların ye-
niden yurtlarına ve evlerine dö-

nerek vatandaşlık elde etmeleri 
mümkün değildir. Onlara bütün 
yollar kapanmıştır. 

• Filistin içinde özel mülkleri, evle-
ri bulunan ve İsrail’in kurulmasın-
dan önce burada yaşayan Arapla-
rın vatandaşlık elde etme hakları 
yoktur.

Kayıpların Mülklerine 
El Koyma Yasası 
“Sahipsiz Mülkler Yasası” olarak 
da isimlendirilen bu yasa 20 Mart 
1950’de çıkarılmıştır. İşgal rejimi-
nin bu yasayı çıkarmaktaki ama-
cı 1948 savaşında evlerini terk et-
mek zorunda bırakılan Filistinlile-
rin, Filistin içindeki yani işgal edil-
miş topraklardaki gayrimenkulle-
rine el koymaktı. İşgal rejimi, Siyo-
nist terör örgütleri tarafından zor-
la yurtlarından çıkarılan Filistinlile-
ri “Kayıplar” olarak nitelendiriyor-
du. Oysa onlar kayıp değildi. Kimi-
si Gazze’de, kimisi Batı Yaka bölge-
sinde, kimisi de muhtelif Arap ül-
kelerinde mülteci olarak yaşıyor-
du. Evlerinin ve topraklarının ba-
şına tekrar dönmek istiyorlardı. 
Ama Siyonist işgal yönetimi onla-
rın dönüşlerinin bütün yollarını ka-
patmıştı. İşgal altındaki Filistin top-
raklarına girmelerine bile izin ver-
miyordu. Sonra onların işgal altın-
da kalan mülklerine sahip çıkmak 
için kendilerinden İsrail’in belli ma-
kamlarına müracaat etmelerini is-
tiyordu. Ama onlar Siyonist işgal 
altına geçen toprakların sınırların-
dan geçmelerine izin verilmediği 
için müracaatlarını yapamıyorlar-
dı. Bu durumda işgal rejimi onları 
“kayıplar” olarak nitelendiriyor ve 
mülklerine el koyuyordu. 

Bilindiği üzere İslam coğrafyası-
nın her tarafında özellikle de Tür-
kiye’de Filistinlilerin kendi toprak-
larını sattıkları yalanı yayılmış ve bu 
yalan Filistinlilerin aleyhine bir pro-
paganda aracı olarak kullanılmıştır. 
Oysa “İsrail” işgal devleti kurulduğu 
zaman, onun hakimiyetine geçen 

bölgede Yahudilerin özel mülkiyeti-
ne geçen arazi miktarı tümünün sa-
dece yüzde dokuzuna tekabül edi-
yordu. Yüzde doksan birinin mül-
kiyeti yine Filistinlilerin elindeydi. 
Ancak bu Filistinlilerin yarıdan ço-
ğu savaş ve Siyonist terör sebebiyle 
yurtlarını terk etmek zorunda bıra-
kılmıştı. Onlar savaş sonrasında ge-
ri dönmeyi planlıyorlardı. Ama işgal 
devletinin kurulması sonrasında 
girmelerine izin verilmedi ve mülk-
lerine işte bu yasaya binaen el ko-
nuldu. Gasp edilen mülkleri de göç-
men Yahudilere peşkeş çekildi. 

Bu yasayla aynı zamanda Filistin-
lilerin vakıf arazilerine ve miri ara-
zi olarak isimlendirilen Osmanlı dö-
neminde devlet mülkü olarak kabul 
edilen arazilere de el konmuştur. 

Nakab’da Arazilerin İstimlak 
Edilmesi Yasası
Nakab, Filistin’in güneyinde önem-
li bir kısmı tamamen çöl bir kısmı 
da sadece hayvancılığa elverişli kır-
sal araziden oluşan bir bölgedir. Bu 
bölgede çoğunlukla Arap bedevi-
ler ikamet eder ve onlar da genel-
likle hayvancılıkla geçinirler. Filistin 
topraklarına getirilen Yahudi göç-
menler ikamet için bu bölgeyi ter-
cih etmediler. Ama işgal yöneti-
mi bu toprakları da göz ardı etme-
di. Bu bölgedeki topraklara el koy-
mak amacıyla 1980’de özel bir yasa 
çıkardı. Bu yasanın amacı Filistinli-
lerin elindeki kullanışlı arazileri bir-

“Sahipsiz Mülkler Yasası” 
olarak da isimlendirilen bu 
yasa 20 Mart 1950’de çıka-
rılmıştır. İşgal rejiminin bu 
yasayı çıkarmaktaki amacı 
1948 savaşında evlerini terk 
etmek zorunda bırakılan Fi-
listinlilerin, Filistin içinde-
ki yani işgal edilmiş toprak-
lardaki gayrimenkullerine el 
koymaktı. 
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takım devlet tesisleri ve büyük çaplı 
yatırımlar için gasp etmekti. Yasaya 
binaen binlerce dönüm arazi gasp 
edilmiş ve bazı köyler yıkılmıştır. 
Dimona Nükleer Tesisleri, Nakab 
Çölü’nde kurulmuştur. Ayrıca Na-
kab’ın imarı projesiyle önemli mik-
tarda arazi gasp edilmiştir. Burala-
rın gasp edilmesinin amacı hayvan-
cılıkla geçinen bedevileri buralar-
dan göç etmeye zorlamak ve böy-
lece Filistinli nüfusu bölgeden tasfi-
ye etmekti. 

Muhtelif İstimlak Yasaları
Siyonist işgal devletinin kuruldu-
ğu tarihte Yahudilerin özel mül-
kiyetine geçmiş arazi miktarı % 9 
oranındaydı. Bunun da az bir kıs-
mını satın alma yoluyla elde et-
mişlerdi. Önemli bir kısmını İngiliz 
mandası döneminde konulan ağır 
vergileri ödeyemeyen Filistinlile-
rin arazilerine el konulması ve bu-
raların Yahudilere sembolik fiyat-
larla peşkeş çekilmesi suretiyle el-
de etmişlerdi. 

Bugün 1948’de işgal edilmiş böl-
gede Yahudilerin mülkiyetine geç-
miş arazi miktarının % 90’a vardı-
ğı kaynaklarda belirtiliyor. Bunla-

rın önemli bir kısmı “Kayıpların 
Mülklerine El Koyma Yasası’yla 
gasp edildi. Ama hepsi de bu ya-
sayla ele geçirilmiş değildir. Ayrı-
ca işgal devleti Filistinlilerin arazi-
lerine el koymak için muhtelif is-
timlak yasaları çıkarmış ve bu ya-
salarla çok miktarda araziyi gasp 
etmiştir. 

Olağanüstü Haller Yasaları
Siyonist işgal rejiminin olağanüs-
tü haller yasaları sadece Araplara 
uygulanmakta, Yahudilere uygu-
lanmamaktadır. Bu çerçevede ele 
alınması mümkün olan birçok ya-
sa bulunmaktadır. Ama biz bu ya-
saların her biri hakkında ayrı ay-
rı bilgi verme imkânına sahip ol-
madığımız için sadece bu yasala-
rın getirdiği bazı uygulamalardan 
söz etmekle yetineceğiz.

Bu yasalara göre Arapların İsrail 
askerî mahkemelerinin verdiği ka-
rarları temyiz etme hakları yoktur.

İsrail iç istihbaratı örgütü olarak 
bilinen Şabak’ın elemanlarının Fi-
listinlileri itirafa zorlamak için on-
lara işkence uygulama yetkile-
ri vardır. İşkence yetkisi sadece 
Araplara yönelik olarak kullanıla-
bilir. Yahudilerin herhangi bir ko-
nuda itirafa zorlanması için işken-
ceye tabi tutulması söz konusu 
değildir. Dünyada, işkenceyi bel-
li bir etnik unsura yönelik olarak 
serbest bırakan tek devletin de Si-
yonist işgal devleti olduğunu sanı-
yoruz. 

Yine bu yasalara göre İsrail hedef-
lerine yönelik eylem düzenleyen 
Filistinlilerin ailelerinin evleri yıkıl-
maktadır. İşgal rejimi Filistinlilerin 
eylemlerinde sadece eylemi ger-
çekleştiren kişiyi değil onun tüm 
ailesini de suçlu saymakta ve en 
ağır cezayla cezalandırmaktadır. 

İdari Hapis Uygulaması
Siyonist işgal rejiminin yine sa-
dece Filistinlilere yönelik olan bir 

idarî hapis uygulaması vardır. Bu 
uygulamaya göre bir İsrail savcı-
sı bir Filistinliyi, hakkında herhan-
gi bir dava dosyası açmadan ve 
bir ithamda bulunmadan altı ay 
süreyle gözaltına alabilir. Bu sü-
renin bitiminde yine herhangi bir 
suçlamaya veya dava dosyası aç-
maya gerek görmeksizin süre-
yi altı ay daha uzatabilir ve uzat-
maları on kez tekrar etme yetki-
si vardır. 

Bina ve Planlama Yasası 
28 Aralık 1982 tarihinde çıkarılan 
bu yasanın amacı Arap köylerinin 
ve yerleşim alanlarının genişle-
mesinin engellenmesidir. Filistin-
liler arasında nüfus artışı hızlı ol-
duğundan onların meskun bölge-
lerinde yeni evler inşa edilmesi 
veya imar alanının genişletilmesi 
engellenerek özellikle genç nesil 
göçe zorlanmaktadır. 
 
Yahudi Yerleşiminin 
Aklanması Yasası 
6 Şubat 2017’de çıkarılan bu yasa-
nın amacı özellikle Batı Yaka böl-
gesinde Yahudi yerleşiminin ge-
nişletilmesi için Filistinlilerin ara-
zilerinin gasp edilmesinin kolay-
laştırılmasıdır. Yasaya göre işgal 
devleti Yahudi yerleşimi amacıy-
la özel mülk de olsa Filistinlilerin 
arazisini istimlak edebilir.

Yahudi yerleşimciler Filistinlile-
rin arazilerine el koymaktan dola-
yı suçlu çıkarılmazlar; mahkeme-
ler bu şekilde arazi gasp edilerek 
kurulan Yahudi yerleşim merkez-
lerinin dağıtılmasını engeller; bu 
arazilerin kendilerine ait olduğu-
nu ispat eden Filistinlilere tazmi-
nat ödenir.

Bu yasayla Batı Yaka’da kurulmuş 
çok sayıda Yahudi yerleşim mer-
kezine yasallık kazandırılmıştır. 
İsrail yasalarına bile aykırı olarak 
inşa edilmiş Amuna Yahudi yerle-
şim merkezine de bu şekilde ya-
sallık kazandırılmıştır. 

İsrail iç istihbaratı örgütü 
olarak bilinen Şabak’ın ele-
manlarının Filistinlileri iti-
rafa zorlamak için onlara 
işkence uygulama yetkileri 
vardır. İşkence yetkisi sadece 
Araplara yönelik olarak kul-
lanılabilir. Yahudilerin her-
hangi bir konuda itirafa zor-
lanması için işkenceye tabi 
tutulması söz konusu değil-
dir. Dünyada, işkenceyi belli 
bir etnik unsura yönelik ola-
rak serbest bırakan tek dev-
letin de Siyonist işgal devleti 
olduğunu sanıyoruz. 
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Knesset Üyelerinin Dörtte Üçü-
nün Onaylaması Durumunda 
Bir Üyenin Knesset’ten Çıkarıla-
bileceğine Dair Yasa 
İsrail’in parlamentosu durumun-
daki Knesset’in Arap üyeleri de 
bulunmaktadır. Bunlardan her-
hangi birinin gerek görüldüğün-
de Knesset’ten çıkarılabilmesi için 
siyonist üyelerin aralarında itti-
fak kurabilmelerine fırsat vermek 
amacıyla Temmuz 2016’da böyle 
bir yasa çıkarılmıştır. Yasaya göre 
120 üyeli Knesset’in 90 üyesinin 
bir üyenin çıkarılması için olumlu 
oy vermesi durumunda o üye atı-
labiliyor. 

Yasada ırkçılığa tahrik, teröre des-
tek, demokratik bir Yahudi dev-
leti olarak İsrail’e bağlılık göster-
meme gibi gerekçelerle herhan-
gi bir milletvekili aleyhine oylama 
yapılabileceği belirtiliyor. Tabii İs-
rail gibi ırkçı bir devletin ırkçılığa 
tahrik gerekçesini birinin aleyhi-
ne kullanmasının da sadece çar-
pıtma olacağını tahmin etmek zor 
değildir. 

Bu yasa tamamen Arap üye-
ler aleyhine çıkarılmış bir yasa-
dır. Çünkü Siyonist üyelerden bi-
ri aleyhine dörtte üçlük çoğunlu-
ğun oluşması neredeyse imkân-
sız gibidir. Ama Arap üyelerden 
biri aleyhine bu ittifakın oluşması 
mümkündür. 

Açlık Grevine Giden Filistinli Esir-
lere Zorla Gıda Verilmesi Yasası
Filistinli esirlerin isteklerinin yeri-
ne getirilmemesi ve onların meş-
ru haklarının verilmemesi için aç-
lık grevlerinin etkisiz hale getiril-
mesi amacıyla kendilerine zorla 
gıda verilebileceğine dair yasa çı-
karılmıştır. 

Taş Atan Filistinlilere Cezanın 
Artırılması
Siyonist işgal yönetimi Filistinlile-
rin taşlı mücadelelerini bastırmak 
amacıyla taş atan Filistinlilere ağır 

hapis cezaları uyguladı. Sonra bu 
cezaların artırılması amacıyla ay-
rı bir yasa çıkardı. Cezaların artı-
rılmasına dair yasadan sonra taş 
atan Filistinlilere 5 yıldan 20 yıla 
kadar hapis cezası verilebiliyor. 

Sokakta Arama Yasası
Bu yasaya göre işgal yönetiminin 
bir güvenlik görevlisi bir Filistinli-
yi herhangi bir şüphe söz konu-
su olmasa dahi sokakta kalabalı-
ğın arasında üstünü soyarak ara-
yabilir. 

Batı Yakalı veya Gazzeli Bir 
Filistinliyi İzinsiz Barındırana 
veya Çalıştırana Ceza 
Yasasının İki Yıl Uzatılması
1948’de işgal edilmiş bölgede-
ki bir kişinin Batı Yakalı ve Gazze-
li bir Filistinliyi izinsiz barındırması 
veya çalıştırması durumunda ce-
zalandırılmasını gerektiren bir ge-
çici yasa çıkarılmıştı. Bu yasanın 
süresinin dolmasından sonra sü-
resi iki yıl uzatıldı. 

Batı Yaka’daki Yahudi 
Yerleşimcilerin Şiddet 
Eylemleriyle İlgili Yasa
Siyonist işgal yönetimi Filistinlilerin 
bütün eylemlerini terör olarak nite-
lendiriyor. Savunma amaçlı eylem-
lerine bile bu şekilde bakılıyor. An-
cak Yahudi yerleşimcilerin Filistin-
lilere yönelik şiddet eylemlerinin, 
saldırılarının terör olarak nitelen-
dirilmeyip istenmeyen fiiller olarak 
nitelendirilmesine dair yasa çıkardı. 

Kudüs’e Özel Çıkarılan 
Ayrımcı Yasalar
İşgal yönetiminin Kudüs’e yönelik 
olarak ayrı bir ırkçı ve ayrımcı po-
litikası mevcuttur. Bu politika Ku-
düs’le ilgili yasalarda kendini gös-
terir. 
İşgal yönetimi 30 Temmuz 1980’de 
Kudüs’ün doğusuyla birlikte İsrail’in 
başkenti olduğuna dair yasayı çı-
kardı. Ancak Doğu Kudüs’teki Filis-
tinlilere İsrail vatandaşlığı vermedi. 
Doğu Kudüs’te oturanların 1948’de 

İşgal yönetimi 30 Temmuz 
1980’de Kudüs’ün doğusuy-
la birlikte İsrail’in başkenti 
olduğuna dair yasayı çıkardı. 
Ancak Doğu Kudüs’teki Fi-
listinlilere İsrail vatandaşlığı 
vermedi. Doğu Kudüs’te otu-
ranların 1948’de işgal edil-
miş bölgelere geçerek bu kı-
sımda ikamet etmelerine ve 
vatandaşlık almalarına da 
izin verilmiyor. 
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işgal edilmiş bölgelere geçerek bu kı-
sımda ikamet etmelerine ve vatan-
daşlık almalarına da izin verilmiyor. 

İşgal devleti onların Filistin Yöneti-
mi vatandaşlığına geçmelerini de 
engelledi ve Kudüs’te oturan Filis-
tinlilere özel kılınan ve “mavi kart” 
adı verilen ayrı bir kimlik verdi. 
Fakat bu kimliğe sahip olunması-
nı da zorlaştırdı. Örneğin, annesi 
babası Kudüslü olan ama kendi-
si Kudüs dışında doğan bir çocuk 
bu kimliğe sahip olamıyor. Dolayı-
sıyla, bu durumdaki çocuklar “va-
tansız” gibi oluyorlar. Yine Kudüs-
lü kimliğine sahip olan ama belli 
bir süre Kudüs dışında yaşayan Fi-
listinlilerin de kimlikleri alınıyor ve 
onlar da “vatansız” durumuna dü-
şürülüyorlar. 

Batı Yaka veya Gazze’den evlenen 
biri aile efradını Kudüs nüfusuna 
kaydettiremiyor. 

Planlama ve Düzenleme Yasası 
Bu yasayla Kudüs’ün yüzde kırkı 
yeşil alana çıkarılarak Filistinlile-
re ait çok sayıda ev ruhsatsız ol-
duğu gerekçesiyle yıkılmıştır. Ayrı-
ca Filistinlilerin mağdur edilmesi-
ne neden olan birçok proje haya-
ta geçirilmiştir ki bunlar için özel 
bir yasa çıkarılmasına gerek gö-
rülmemiştir. 

Yasalaşmayan Tasarılar
Siyonist işgalcilerin ırkçılığını orta-
ya koyan yasaların yanı sıra ayrıca 
yine ırkçı nitelikte yasalaşmamış 
çok sayıda tasarı gündeme gel-
miştir. Yahudilerin öldürüldüğü 
olaylara karışmalarından şüphe-
lenilen tutukluların idam edilmesi 
tasarısı bunlardan biridir. 

Bir diğer tasarı ezanın yasak-
lanmasına dair yasa tasarısıdır. 
Hükümet bu tasarıyı 13 Kasım 
2016’da Knesset’e sunmayı ka-

rarlaştırdı. Kudüs ve 1948’de iş-
gal edilmiş bölgede gece 11’le sa-
bah 7 arasında hoparlörün kulla-
nılmasının yasaklanmasını öneri-
yordu. Ancak bu tasarı Yahudile-
rin bazı uygulamalarına da kısıtla-
malar getirdiği için rafa kaldırıldı. 

Bunların dışında, daha onlarca 
ırkçı ve ayrımcı yasa tasarısı Knes-
set’e sunulmuştur. 

Siyonist işgal rejiminin bugün geç-
mişe nispetle daha ırkçı bır tutum 
içinde olduğu yorumcular tarafın-
dan vurgulanmaktadır. Bunun en 
önemli sebebi siyasi partilerin oy-
larını artırmada ırkçı tutumun işe 
yaramasıdır. Ayrıca işgal yöneti-
minin eğitim politikasının ve ırk-
çı anlayışı yaygınlaştıran sosyal 
medyanın da bunda etkisi olduğu 
söylenebilir. 
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İlk kıblemiz, ikinci mabedimiz, üçün-
cü kutsalımızdır Mescid-i Aksâ. Üm-
met-i Muhammed’e emanet edilen 
aynı zamanda Yaradan tarafından 
zaferi vâd edilen bir davadır Ku-
düs. Hz. Âdem’den(a.s) Efendimiz 
Hz. Muhammed Mustafa’ya(s.a.v) 
değin tüm peygamberlere kucak 
açan, güzide peygamberlerin yaşa-
mına, tebliğ mücadelesine ve bil-
hassa katledilmesine şahit olan kut-
sal topraklardır Filistin. Kur’an-ı Ke-
rim’de “Çevresi bereketli topraklar” 
olarak belirtilen yerdedir. Bereketin 
kaynağı Mescid-i Aksa, bahsedilen 
topraklar ise Kudüs ve Filistin diya-
rıdır. Kur’an-ı Kerim’de farklı tabir-
lerle çokça zikredilen Kudüs, bugün 
işgal altında. Osmanlı’nın, Kudüs’ü 
“Lâ ilahe illallah İbrahim halilullah” 
tevhidiyle huzur içinde yönetmesi-
nin 401. yılında küfür baş gösterdi. 
Takvim yaprakları 9 Aralık 1917’yi 
gösterirken sahneye İngiliz orduları 
çıktı. Çok geçmeden tarih 14 Mayıs 
1948’i gösterdiğinde ise sahne “İs-
rail” denen bir topluluğa bırakıldı. 
Kur’an-ı Kerim’in, lanetlendiğini bil-
dirdiği işgalci bir topluluk, Arz-ı Mu-
kaddes’e kirli postallarıyla bastı. 
Şimdi o kirleri kim temizleyecek? O 
kirli ayakların izini bastığı mübarek 
topraklardan kim silecek? Hayatı sür-
günlerle geçen, kendine hiçbir zaman 
bir yurt edinememiş olan, şimdilerde 
ise devlet kurduğunu sanan Siyonist 
işgalci topluluğunu kutsal topraklar-
dan kim gönderecek? Kudüs’ü kim 
kurtaracak? Elbette sen!

Arzın arşa en yakın olduğu, tüm 
peygamberlerin mübarek alınlarıy-
la şereflendirdiği Kutsal Kaya’yı içinde 
saklayan, heybesinde Miraç şahitlerini 
barındıran yerdir Kudüs. Bu kadar iz-
zet ve şeref dolu toprakları küfrün gö-
beğine kim bıraktı böyle? Kimler göz 
yumdu bu işgale? Evet, işgal edilen bir 
toprak var, fakat işgal eden bir devlet 
yok. Sadece 100 Müslüman’a 1 Yahu-
di’nin düştüğü ters orantılı bir durum 
var karşımızda. Lanetlenmiş bir top-
luluk. Böyle bir azınlık nasıl olur da 
dünyaya başkaldırır? Nasıl olur da 1’e 
100 gelen bir ümmeti görmezden ge-
lir? Ekonomiyi en lüks dairelerinden 
tek parmaklarıyla yönlendiren, Orta-
doğu’da tek milletmişçesine at koştu-
ran, kendisini milletlerin efendisi gö-
ren ve diğer insanlara en aşağılayı-
cı davranışları sergileyen bir kısım Ya-
hudiler, Arz-ı Mev’ud için dünyayı ka-
na buluyor. Önüne kim çıkarsa eziyor, 
yerle bir ediyor. Kimseyi duymuyor, 
kimseyi görmüyor, dünyanın gözü-
nün içine baka baka Kudüs’ü işgal edi-
yor. Bunu nasıl bu kadar rahat yapa-
biliyor hiç düşündün mü? Ben söyle-
yeyim; sen bakmadığın için, ben duy-
madığım için, o söylemediği için, yek-
vücut halde biz olmadığımız için. Bil-
hassa “Muhammed’in ümmeti” oldu-
ğumuzun bilincinde olmadığımız için.

 İsrail bir işgal topluluğudur ve Ku-
düs’ü dünyanın gözünün içine ba-
ka baka işgal etmiştir. Tanklarla, tü-
feklerle, ordularıyla değil de sessiz-
ce ilerledi işgalci. Dünya seyretti, 

dünya sustu, dünya izin verdi. Pe-
ki, Allah Rasulünün en önemli tavsi-
yesi değil miydi, dünyaya aldırış et-
mememiz? Arz-ı Mukaddes, biz Üm-
met-i Muhammed’e emanetken ye-
rinden, yurdundan, isminden ha-
bersiz kalışımıza nasıl bir kılıf uy-
duracağız? Âlemlerin Rabbi olan Al-
lah-u Teâlâ, zaferini vâd ettiği bir 
dava için “Peki sen ne yaptın benim 
vâd’imin gerçekleşmesi için?” diye 
sorduğunda, ne cevap vereceğiz?
Kudüs neden mi halâ işgal altında? Si-
yasi, demografik ve sosyolojik yak-
laşımlara değinmeye, suçu devlet-
lere atmaya gerek yok. Ortada bes-
belli bir işgal varken, halâ bu işga-
lin başlamasıyla ilgilenirsek sonuca 
varamayız. Karşımızda duran azınlı-
ğın ortaya nasıl çıktığı bellidir. İngi-
liz orduları sahneye çıkarak gösteri-
sini yaptı ve zemini işgalci Siyonist 
topluluğa hazırlayarak günü geldi-
ğinde teslim edip sahneden çekil-
di. Bunu kanıtlarıyla öğrendik, işga-
lin nasıl devam ettiğini günümüzde 
de görmekteyiz. Artık ilgilenmemiz 
gereken konu, bu işgali nasıl bitire-
ceğimiz olmalıdır. 

Allah-u Teâlâ, gönderdiği son ki-
tabında İsrailoğulları’nın yaptıkla-
rına ve yapmadıklarına çokça yer 
vermektedir. Hz. İsa’ya kadar tüm 
peygamberler kendilerine gönde-
rilir fakat mucizelere şahit olmala-
rına, peygamberleri gözleriyle gör-
melerine rağmen tevekkülü bırakır 
ve şüpheye düşerlerdi. Kur’an-ı Ke-

Büşra YILMAZ

KUDÜS’Ü 
SEN Mİ 
KURTARACAKSIN?
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rim’in bir kısmı, İsrailoğulları’nın se-
çilmiş bir kavim iken lanetlenmiş bir 
kavme dönüşümlerini anlatır ade-
ta. Allah-u Teâlâ kendilerine ne ka-
dar imkân sunarsa sunsun hep geri 
çevirmişler ve bulundukları durum-
dan kurtulmaya uğraşmamışlardır. 
İnsan kendini düzeltmek istemedik-
çe Allah-u Teâlâ o insanı düzeltmez. 
Toplumlar helake de rıza-i ilahiye de 
kendi arzularıyla giderler. Kişi isteme-
dikçe Rabbi ona yaklaşmaz.

Hâl böyle iken, biz Ümmet-i Mu-
hammed olarak ne durumdayız onu 
incelememiz gerekir. Ortada bir da-
va var, zaferi vâd edilen bir dava. 
Ümmet olarak genelleme yapma-
dan önce özele inmemiz gerekir. 

“Ümmet-i Muhammed ne yapıyor?” 
sorusundan önce “Ben ne yapıyo-
rum?” sorusunu ortaya koymamız 
gerekir. Ümmet dediğimiz de birey-
lerden oluşmaz mı zaten? Peki, bi-
reyler düzelirse bir ümmet düzel-
miş olmaz mı? Kişi, kendinden me-
suldür. Misal; sen değişirsen, önce 
ailen değişir; sonra bir arkadaşın, 
sonra komşun, daha sonra komşu-
nun ailesi ve akrabaları derken zin-
cirleme değişim devam eder. Sade-
ce 1 kişi bir toplumu düzeltebilir-
ken, hâlâ slogan atmaya devam mı 
edeceğiz yani? Kahrolsun İsrail diye 
bağırmak yetmez!  Başka adımlar 
gerek, yeterince  bağırdık.  Somut 
adımlar atma vakti gelmiştir artık.
Adımlarımızı sağlam atma uğru-

na önce bireyin kendi imanını sağ-
lamlaştırması gerekir. İslam san-
cağı altında kol kola yürüyeceksek, 
önce İslam’ın hakkını vermemiz ge-
rek.  Kudüs tarihini okuduğumuz-
da,  fethin ancak iman ehli bir top-
luluğa nasip olduğunu görürüz.  Bu 
yüzden Hz. Musa(a.s) Kudüs’e gire-
bilmek için 40 sene Sina Çölü’nde 
İsrailoğulları’nın tevekkül ve imanı-
nı kurtarmak için uğraşmıştır. 

Bizanslılar Hz. Ömer’e(r.a) şehrin 
anahtarlarını teslim ederken,  üm-
metin imanı nasıldı? Salâhaddin Ey-
yubi dünyaca imkânsız gözüken bir 
zafere iman ederek yola çıktığında, 
ümmetin imanı nasıldı? Osmanlı 4 
asır kutsal topraklarda hüküm sü-
rerken ümmetin imanı nasıldı? Bu-
gün küfre düşman olan bir imanı-
mız da yoksa, geriye  neyimiz kalır 
ki ? Allah’ın vâd’inin gerçekleşmesi-
ni beklemek yerine gerçekleşmesi 
için adım atmaya başladık diyelim. 
Peki, Allah’ın vâd’inin gerçekleşme-
si için adım atarken, Allah’ın emirle-
rini yerine getiriyor muyuz? Kur’an-ı 
Kerim’de emredildiği gibi örtünüyor 
muyuz? İslam’ın şartlarından olan 
namazı kılıp, orucu tutuyor muyuz? 
Zekâtın sahiplerine emredilen mik-
tarı ulaştırıyor muyuz? Gücü yeten 
hacca gidiyor mu? Ne alakası var 
demeyin lütfen! Zira,  bir toplum İs-
lam’a ve Allah’a yaklaşmadıkça mu-
sibet peşini bırakmaz. 100 yıldır, 
musibet gözümüzün önünde duru-
yorsa, İslam’a sarılma vakti gelme-
di mi?

Biz düzelirsek bir toplum, bir üm-
met düzelecek. Biz İslam’a sarılırsak 
bu iman bizi Kudüs’e götürecektir. 
Kudüs’ün fatihlerini Kudüs’e götü-
ren Allah, aynı fatihlere benzemeye 
çalışan bizleri de Kudüs’e fatih kıla-
caktır. Sen emredilen gibi örtünür-
sen, çağrıya riayet edip namaza du-
rursan, yetimin hakkını verirsen ve 
diğer şartları yerine getirirsen Ku-
düs bizim olacaktır. Sen Allah der-
sen, ben Allah dersem, bir ümmet 
Allah diyecek ve Yaradan’ın yardımı 
gecikmeyecektir. Kişi üzerine düşe-
ni yaptıktan sonra tevekkül edecek 
ve Allah’ın vâd’i gerçekleşecektir.
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Misal; Kudüs Haçlı işgali altınday-
ken, barbarca yönetildiği bir dö-
nemde, Halep’te bir marangoz Kün-
dekâri sanatıyla  çivi kullanmadan 
harikulade bir minber yapar. Yapı-
lan minberin namını duymayan kal-
maz ve Nureddin Zengi’ye minber 
için birçok kişi gelir. Fakat Nureddin 
Zengi, minberi kimseye vermez ve 
der ki: “Ben bu minberi Mescid-i Ak-
sa için yaptım”. Biri gülerek lafa atı-
lır ve der ki: “Kudüs haçlı işgali altın-
da, zulüm had safhada iken bu yap-
tığın akıl kârı değil”. Nureddin Zen-
gi günümüze ışık tutan bir cevap ve-
rir: “Ben bir marangozum, elimden 
minber yapmak gelir. Ben elimden 
geleni yaptım, bir yiğit de çıksın, bu 
minberi yerine koysun!” Bunu duyan 
Salâhaddin Eyyubi kendini bu dava-
ya adar ve günü geldiğinde minberi 
Mescid-i Aksâ’ya koyar.

Herkes kendine düşeni yapsa, birer 
ebabil olup fil ordularını devirece-
ğiz. Herkes yapabildiğini yapsa Ku-
düs’ün yüzü gülecek. Eli kalem tu-
tan yazsa, hitabeti güçlü olan an-
latsa, geri kalanı da söylenenlerden 
veya yazılanlardan payına düşeni 
alsa, bu ümmete fetih nazil olacak.
Evet, Kudüs biz bugün bu halde ol-
duğumuz için işgal altında. O na-
maz kılmadığı için, öbürü örtünme-
diği için, diğeri gıybet ettiği için, ya-
sak olan her şeyi meşru görerek uy-
guladığımız için Kudüs işgal altın-
da. Sen emirlere uyarsan, ailen de 

yaşamına dikkat edecek. Sonra ar-
kadaşın, akrabaların, komşuların 
derken koca bir ümmet düzelecek. 
Ama önce sen! Birey olarak toparla-
nacağız ki bir ümmet toplansın yek-
vücut halde. 

Velhasıl kelam, Allah’ın emirlerine 
sırt çeviren bir kavme Allah’ın yar-
dımı inmez. 15 Temmuz gecesi mil-
letimiz Allah’ın verdiği izin doğrultu-
sunda, dünyada nefes alan yetimle-
rin, ilim öğrenen hafızların, beli bü-
külmüş yaşlıların duası hürmetine 
bir destan yazdı. Birkaç saat içinde 
anladık ki, Allah bizi bir gecede Su-
riye’ye çevirebilirdi. Fakat Allah-u 
Teâlâ bu millete gücünü, imanı-
nı hatırlatmak istedi ki, bize destan 
yazabilmeyi nasip etti. Bir uyarıy-
dı, duymadık mı gerçekten? Bu üm-
met birlik olursa neler yapabileceği-
ni biz 15 Temmuz gecesi gördük, şa-
hit olduk. Bugün ki yarım imanımız-
la bir gecede destan yazdıran Allah, 
imanımızı kuvvetlendirdiğimiz gün 
sadece Kudüs’ü değil tüm Ortado-
ğu’yu kurtarmamızı nasip edecek-
tir. Fakat önce Kudüs! Yahudilerin 
ilk derdi Kudüs iken, Kudüs kurtu-
lursa tüm Ortadoğu kurtulacak. Çı-
banın başı Filistin’de, onu kurutma-
dan dallarından kurtulamayız. Ön-
ce Kudüs!

Sana soracaklar: “Kudüs’ü sen mi 
kurtaracaksın?” “Evet”, diyeceksin. 
“Evet, ben imanımı kuvvetlendirir-

sem Allah bize Kudüs’ün fethini na-
sip edecek.” Sen İslam ve imanın ge-
rekliliklerini birey olarak yerine ge-
tirirsen bir aile, bir soy, bir toplum 
düzelecek ve belki de senin hatırına 
Ümmet-i Muhammed’e fetih nasip 
olacak. Kudüs için dön bir aynaya 
bak. Kudüs için bir besmele çek ve 
İslam’ın gerekliliklerini yerine getir-
meye çalış. Kudüs için imanını kuv-
vetlendir. Kişi kendini düzeltmedik-
çe Kudüs bizim olmayacaktır. Unut-
ma, sen değişirsen ümmet değişe-
cek, ümmet değişirse Kudüs’ün yü-
zü gülecek. 

Bakın, ne de güzel söylenmiş; 
Müslümanım diyen bu kadar millet,
İslam gözü ile kendine baksa,
Esir mi olurdu Mescid-i Aksâ?

Kudüssüz İstanbul olmaz, Kudüssüz 
Mekke ve Medine yarım kalır. Ku-
düssüz ümmet, ümmet olmaz. Al-
lah Rasulü miraca çıksın diye, başını 
Rasul’ün mübarek ayaklarının altı-
na koyan Kutsal Kaya’yı, Yahudi’nin 
kirli postallarına terk etmek bize ya-
kışmaz. Bu dava Filistin’in değil, bu 
dava İslam’ın davası. Ve eğer biz bu 
davanın bayraktarıysak, oraya biz 
çare olacağız. Bu millet, bu ümmet 
bir gecede dünyaya korku salarak 
destan yazdı. 

Haydi, gelin bir destan da Kudüs’e 
yazalım!
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Günümüz uluslararası siyasal siste-
mi her ne kadar bir kriz halinde olsa 
da, Amerika Birleşik Devletleri ege-
menliğini sürdürmektedir. Bu se-
beple, ABD’nin herhangi bir konu-
da izlediği politika neredeyse tüm 
dünyayı ilgilendirir niteliktedir. Biz 
bu yazımızda, özellikle ABD’nin Or-
tadoğu politikalarında İsrail lobile-
rinin nasıl faaliyet gösterdiklerini ve 
ne derece etkili olduklarını ele ala-
cağız.

Yahudilerin Amerika topraklarında 
varlık göstermeleri, 17. yüzyıla ka-
dar dayanmaktadır. 1492’de İspan-
ya’dan sürülen Seferad Yahudileri, 
17. yüzyılda Yeni Dünya’ya geçmiş-
lerdir. Bu topraklarda bulundukları 
ilk zamanlardan itibaren Yahudiler, 
finans ve ticaret gibi alanlarda faali-
yetler yürüterek güç kazanmışlar ve 
New York gibi liman kentlerde yo-
ğunluk göstermeye başlamışlardır.1 
Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda ise 
azınlık olmalarına rağmen sağladık-
ları maddi destek ile yeni kurulan 
Birleşik Devletler’de daha iyi bir ko-

num elde etmişler ve başka toplu-
luklarla da ilişkiler geliştirmişlerdir.2  
19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüz-
yılın başlarında Çarlık Rusyası’nın 
devlet politikası haline gelen an-

ti-semitizm sebebiyle Rusya’dan 
ABD’ye ciddi bir göç dalgası başla-
mıştır. Daha sonraları, yani 2. Dün-
ya Savaşı öncesinde Hitler’in de an-
ti-semitist politikaları sebebiyle mil-

Enes Malik YILMAZ

AMERİKAN DIŞ 
POLİTİKASI’NDA 
İSRAİL ETKİSİ

48 www.mirasimiz.org.tr

MAKALE



yonlarca Yahudi Avrupa’dan ABD’ye 
göç etmiştir. Böylece, 20. yüzyılın 
başlarında 1,5 milyon olan Yahudi 
nüfusu, bugün 5 milyonu geçmiştir.3   
Amerikan topraklarında, nüfusla-
rı bu denli artan Yahudiler, ciddi bir 
teşkilatlanma yapısına sahiptirler. 
Öyle ki, gerek günlük işleri için ge-
rek uluslararası faaliyetler için bir-
çok örgüt kurmuşlardır. Yahudi Fe-
derasyonları Konseyi- Council of 
Jewish Federations (CJF), B’nai B’rith, 
Hadasa ve American Jewish Cong-
ress adlı kurumlar öne çıkmaktadır.4  
Bu örgütler arasında bulunan B’nai 
B’rith örgütü, 1843 yılında Amerikan 
Yahudileri arasında dayanışmayı sağ-
lamak için kurulmuştur ve bugün üye 
sayısı da yarım milyon civarındadır.5 
Örgütün Ortadoğu çalışmalarının te-
melinde ise, İsrail’in meşru müdafaa 
hakkının savunulması, İran’ın nükle-
er silahlanmasının önlenmesi ve Ku-
düs’ün bütünlüğünün korunması gibi 
temel meseleler bulunmaktadır. 

Bu göç dalgaları ve hareketlilikler 
de “Siyonizm” düşüncesinin Ameri-
kan topraklarına girmesine sebep 
olmuştur. Siyonizm’in ABD siyase-
tinde güç kazanmasının önemli ne-
denlerinden biri de ABD’de yaygın 
olan Evanjelizm’in ve Protestanlığın 
çeşitli kollarının Siyon hareketine di-
ni olarak bağlı olmalarıdır. İsrail lo-
bisinde de oldukça etkin konumda 
olan Yeni Muhafazakâr Hristiyanlar 
(Neo-Con), İsrail’in desteklenmesi-
ne ABD’deki Yahudilerden çok daha 
etkin şekilde destek vermiştir.6

İkinci Dünya Savaşı’nda Nazilerin 
mağlup olmaları ile, anti-semitizm 
de bir nevi uluslararası toplumda 
yadırganmıştır. Böylece, Holocaust 
sebebiyle de Amerikan toprakların-
da Yahudiler’e karşı bir empati ya 
da meşruiyet zemini  uyanmıştır. 

Birleşik Devletler’deki en güçlü Ya-
hudi Diasporası ise İsrail lobisidir. 

Her ne kadar bu lobi, ülkedeki tüm 
Yahudilerin görüşlerini yansıtma-
sa da, geçmişten günümüze dek, 
ABD siyasetinde ve ekonomisinde 
kurduğu bağlantılar ile karar alma 
mekanizmalarını ciddi manada et-
kileyebilmektedir. Lobi, ABD çıkar-
larını İsrail çıkarları ile uzlaştırmak 
için ciddi çaba sarf eden Amerika-
lı Yahudiler de, Evanjelist Hristiyan-
lardan ve Yeni Muhafazakarlar’dan 
(Neo-Con) oluşmaktadır.7 İngilizle-
rin İkinci Dünya Savaşı zamanında, 
Filistin’e Yahudi göçünü, bölge hal-
kının tepkisini çok çekmemek adı-
na sınırlandırması ile Lobi, ABD’nin 
desteğini aramaya başladı. Tabi bu 
dönemlerde ABD’nin de uluslara-
rası siyasette etkin rol oynamaya 
ve başat güç olarak sahneye hazır-
lanması da önemli bir etkendi. İs-
rail’in 1967 savaşını kazanmasıy-
la, ABD’de hem Yahudi milliyetçili-
ği artmış, hem de İsrail’in bu savaşı, 
Sovyet destekli Mısır’a karşı kazan-
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mış olmasıyla lobinin ABD’den aldı-
ğı desteği arttırmıştır.8 

Siyonist emelleri olan ve ABD’de 
doğrudan siyaset mekanizmasını 
etkilemeye yönelik AIPAC, ZOA, AJC 
ve ADL gibi örgütler ise İsrail lobi-
sinin merkezini oluşturmuştur.9 AI-
PAC, ABD’deki Siyonist örgütler ara-
sında en ileri gelenlerden birisidir. 
AIPAC, kamuoyu çalışmaları yürü-
tür ve ABD çıkarları ile İsrail çıkar-
larının paralel olduğunu halka an-
latmaktadırlar.10 Öte yandan ör-
güt, ABD’de hem Savunma Bakanlı-
ğı’nda hem de Dışişleri Bakanlığı’n-
da ciddi etkiye sahiptir. Öyle ki, İs-
rail’e ABD tarafından sağlanan siya-
si desteğin yanı sıra, mali yardım-
larda da AIPAC’ın rolü bulunmakta-
dır.11 AIPAC dışında; Ulusal Güvenlik 
İşleri Yahudi Enstitüsü’dür (JINSA- 
Jewish Institute for National Secu-
rity Affairs), Amerikan Yahudi Kong-
resi (American Jewish Congress), 
ZOA Zionist Organization of Ame-
rica (Amerika’nın Siyonist Örgütü) 

gibi örgütler de İsrail lobisi bünye-
sinde farklı alanlarda Siyonist dü-
şünceye hizmet etmektedirler. Es-
ki Ahit’te bahsedilen Yahudi toprak-
larında bir İsrail devleti kurmayı dini 
bir hedef olarak gören Evanjelik Hris-
tiyanlar da İsrail lobisi içinde yer alır-
lar. Hristiyan Siyonist olarak adlandı-
rılan Yeni-Muhafazakârlar (Neo-Con 
ya da Neo-Conservatist) İsrail konu-
sunda pek çok Yahudi’den daha aktif 
hareket etmektedirler.12

İsrail lobisinin stratejisi, Kongre ve 
yasama organının aldığı kararlar-
da etkili olmak ve Amerikan kamu-
oyunda İsrail’e ilişkin pozitif bir imaj 
oluşturmak amacı güder. Lobinin 
en etkin olduğu alan ise Kongre’dir. 
Öyle ki Kongre’de İsrail’i eleştirmek 
neredeyse imkânsızdır. Kongre’de 
AIPAC, ciddi bir etkiye sahiptir. 

ABD’nin, yukarıda bahsettiğimiz 
Neo-Con liderlerinden birisi de Ge-
orge W. Bush’tur. Bush, göreve gel-
mesinin ardından gerçekleşen 11 

Eylül saldırılarını bahane ederek 
önce Afganistan’ı, ardından da “de-
mokrasi” çağrısı ile Irak’ı işgal etmiş-
tir. Günümüzde çok daha net bir 
şekilde görülüyor ki bu işgaller, ne 
ABD’ye ne de bölge halklarına bir 
yarar getirmiştir. 

Özellikle Irak işgali, sadece ve sade-
ce Siyonist düşüncenin bölgedeki 
ilerlemesinin önünü açmıştır. Petrol 
dahi bu işgalin görünmeyen baha-
neleri arasındadır. Zira ABD, Orta-
doğu’dan, petrol ihtiyacının %10 ka-
darını karşılamaktadır.13 Günümüz-
de ise Suriye’nin işgali… Yine Suri-
ye’deki savaşta da kazanan taraf, 
hiç değişmeksizin İsrail olmaktadır. 
Çünkü İsrail için durgun bir Ortado-
ğu, ciddi bir tehdit manasına gelir. 

İsrail, maalesef Müslüman liderler-
den çok daha iyi bilmektedir ki, bir-
birleriyle savaşmayan Müslüman 
ülkeler, hemen yanı başlarındaki bu 
uru görecek, fark edecek ve onu or-
tadan kaldırmaya çalışacaklardır.  

1 Jonathan D. Sarna ve Jonathan Golden, “The American Jewish Experience Through the Nineteenth Century:
Immigration and Acculturation”, http://nationalhumanitiescenter.org/tserve/nineteen/nkeyinfo/judaism.htm
2 Gerard Falk, “American Jews,” http://www.jbuff.com/c052302.htm
3 “Jeiwsh Population in the US,” http://www.ajcarchives.org/AJC_DATA/Files/1997_6_USDemographic.pdf
4 Daniel J. Elazar ,“The Jewish People as the Classic Diaspora: A Political Analysis,” http://www.jcpa.org/dje/ articles2/
classicdias.htm
5 http://www.bnaibrith.org/about_us/bbi_roots.cfm
6 Rammy M. Haija, “The Armageddon Lobby,” http://muse.jhu.edu/journals/holy_land_studies/ v005/5.1haija.html.
7 John J. Mearsheimer ve Stephen M. Walt, “The Israel Lobby and U.S Foreign Policy,” http://mearsheimer. uchicago.
edu/pdfs/A0040.pdf, s.9 ve 14.
8 Mitchell Plitnick ve Chris Toensing, ““The Israel Lobby” in Perspective,” http://www.merip.org/mer/ mer243/israel-lob-
by-perspective.
9 Nathanael Kapne, “How The Jewish Lobby Works,” http://www.realjewnews.com/?p=185
10 https://www.aipac.org/about/mission
11 “What We’ve Accomplished,” http://www.aipac.org/en/about-aipac/what-weve-accomplished
12 Rammy M. Haija, “The Armageddon Lobby,” http://muse.jhu.edu/journals/holy_land_studies/ v005/5.1haija.html
13 https://kanalfinans.com/editor/abdnin-afganistan-ve-irak-savaslarinin-maliyeti-tunc-satiro
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1. Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması - Esile Altunışık



Filistin topraklarında Siyonist as-
kerler tarafından tutuklanan Ku-
düslü çocukların fotoğraflarını ol-
dukça sık görürüz. İsrail bu fotoğ-
raf kareleri ile başta İslam âlemi ol-
mak üzere bütün dünyaya bir me-
saj verirken, aynı fotoğraf karesin-
deki Kudüslü yavrularımız da İsra-
il’e ve suskun Müslümanlara başka 
bir mesaj veriyor.

Onlarca işgalci asker Kudüslü yav-
rularımızı elleri ve gözleri bağlı bir 
şekilde tutuklarken 8 milyon işgalci 
nüfusa sahip olan İsrail’in, yaklaşık 
2 milyar nüfusu olan Müslümanla-
ra gözdağı verdiğini görüyoruz. Ve-
rilen mesaj; “sizin çocuklarınızı esir 
alıyoruz” . İsrail; suskun İslam ülke-
lerine çocuklar üzerinden bir zafer 
görüntüsü servis ediyor. Peki, iş-
galcilere bu cevabı kim veriyor di-
ye baktığımızda, yine aynı fotoğraf-
taki elleri ve gözleri bağlı olan ama 

her şeye rağmen Siyonist zindan-
lara değil de Cennet’e giriyor eda-
sıyla tebessüm ile yürüyen Kudüs-
lü çocukları görüyoruz.  

Sultan Selahaddin'in “Kudüs esir-
ken ben nasıl gülerim” düsturu-
nun mirasçıları olan Kudüslü ço-
cuklar “Kudüs esir değil biz bura-
da olduğumuz sürece Kudüs sizin 
olamayacaktır eğer Kudüs esir ol-
saydı bizler de Atamız Selahaddin 
Eyyubi gibi gülmezdik” dercesine 
suskun İslam ülkelerini utandırır-
ken, işgalci Siyonistler  de zafer se-
vincini kursaklarında bırakarak bu-
nu bir tebessüm ile kendi zaferine 
dönüştürüyor. 

Şunu anlamalıyız ki, Allah’ın koru-
duğu Kudüs ve İslam hiç bir zaman 
esir olmayacaktır.
Esir olan bizleriz, zihinlerimiz, kalp-
lerimiz…

Nereye Kadar!
Uluslararası çocuk haklarını koru-
ma sözleşmesi, Birleşmiş Millet-
ler ‘in 20 Kasım 1989 tarihinde al-
dığı 25/44 kararlarına dayanmak-
tadır. 29 yıllık zaman zarfında 200 
Devlet kararların altına imza at-
mıştır. İşgalci devlet İsrail bu ka-
rara 1991'de imza atmıştır. Anlaş-
ma; üye ülkeleri, çocukları koru-
mak, onları her türlü işkence, şid-
det ve insanlık dışı kötü muamele-
den uzak tutmak için tedbirler al-
maya mecbur bırakıyordu. Anlaş-
ma, ayrı zamanda gerçekten suç 
işleyen bir çocuk için adil yargılan-
ma ve ailesi ile iletişim halinde ol-
ma hakkını da muhafaza ediyor-
du. Anlaşmanın 2. Maddesine gö-
re üye ülkelerin istisnasız her çocu-
ğun hakkını koruması ve garanti al-
tına alması gerekiyor. İşgalci devle-
tin anayasasının da çocuklarla ilgi-
li maddeleri görünürde sözleşme-

Orhan BUYRUK

KUDÜS’ÜN 
KANDiLLERi
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ye mutabık iken; işgalci devlet ken-
di anayasasını ve Birleşmiş Millet-
ler’in yasasını hiçe sayarak terör 
devleti olduğunu tüm dünyaya ka-
nıtlamıştır. Çocuklara aşağılayıcı 
muamele, aile bireylerini tehdit et-
me, şiddet, darp, fiziki ve psikolo-
jik işkence ile çocuk haklarına teca-
vüz edilmektedir. Bu insanlık suçu-
nu durdurmak için güç birliği yap-
malı ve işgalci yönetim hesaba çe-
kilmelidir.

1990 ve 1991 yılları arasında işgalci 
hükümet, eski hâkim Moshe Lan-
dau'nun önerisi ile genel güvenlik 
servisine işkence yapma izni verdi. 
Bunların arasında çocuklar ve ka-
dınlarda vardı. İşgalci devletin iki 
çeşit işkence yöntemi vardır. İlki; 
şiddetli dayak, sigara söndürme, 
yiyecek – içecek, uyku ve tuvalet-
ten men etme gibi doğrudan fizik-
sel işkence yöntemleridir. İkincisi; 

kişiyi uzun süre yalnız bırakma, dış 
dünyadan tecrit etme, tutsak kişi-
nin kız kardeşi, annesi ve eşi üze-
rinden cinsel tehditte bulunma, 
kulağa rahatsız edici sesler fısılda-
ma, bitişik odadan gelen gürültüye 
maruz bırakma gibi psikolojik yön-
temler vardır. Kudüs ziyaretleri-
mizde işkence mağdurları ile yap-
tığımız mülakatlarda, işkencenin 
çocuklarda dâhil gözaltına alınan 
Müslümanlara sistematik bir şe-
kilde yapıldığını görüyoruz. Örnek 
verecek olursak, İsrail kanunlarına 
göre Kudüs'te çocukları akşam se-
kiz ile sabah yedi arası (gece saat-
lerinde) tutuklamak yasaktır. Buna 
rağmen işgalci devlet tutuklamala-
rı gece yarısı evlere baskın yaparak 
uykuda olan çocukları anne ve ba-
baların gözü önünde hiç bir gerek-
çe göstermeden tutuklayabiliyor. 
Bu kanun İsrail'in çocuklara ayrıca-
lık gösteriyoruz bahanesi ile yazıl-

mış ama hiç bir zaman uygulanma-
yan göstermelik bir kanundur.Ço-
cukları en temel haklarından men 
eden İsrail bununla kalmıyor. Rast-
gele tutukladıkları çocuklara ve ai-
lesine gözaltı gerekçesini bildirme-
me, avukat tutma hakkından mah-
rum bırakma, aileye tutuklu ço-
cuğun yerini bildirmeme, hakim 
önüne çıkarmama, suçlamaya iti-
raz etme hakkından mahrum bı-
rakma gibi insan onurunu zedele-
yen gayri insani muamele ve ben-
zeri işkenceler ile çocukları yıprata-
rak bastırılmış bir nesil olmalarını 
istiyor. Her şeye rağmen bir tebes-
süm ile işgalci devletten aldıkları 
bu zaferin parçası olmak istiyorsak 
MİRASIMIZ İÇİN SELAHADDİN OLA-
LIM. Mukaddes davanın seyri ne 
olursa olsun, kaybeden asla biz ol-
mayacağız. Kalbi Kudüs olanın yü-
reği Selahaddin olsun; Aksâ'nın ço-
cuklarına selam olsun...
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Okurlarımız için bizlere kısaca kendiniz-
den bahsedebilir misiniz?
Karamanlıyım. İlahiyat tahsili gördüm. Mı-
sır’da el-Ezher üniversitesinde başladım, son-
ra Marmara Üniversitesi İlahiyat Bölümü’nde 
bitirdim. Ardından yüksek lisans ve doktora-
yı İslam Felsefesi ve Tasavvuf alanlarında yap-
tım. Halen, İbn Haldun Üniversitesi’nde öğre-
tim üyesiyim. Yayıncılık, öğretmenlik, editör-
lük yaptım. 

Şair, yazar ve televizyon sunucusu 
Ahmet Murat Özel ile Kudüs’e dair 
samimi bir söyleşi yaptık. Umarız keyif 
alarak okursunuz.

"KUDÜS
KİTAPTA 
DURDUĞU 
GİBİ
DURMUYOR"

Enes Malik YILMAZ
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“Belki de Üzülmeliyiz” adlı eseri-
nizde de bahsediyorsunuz, lise-
yi henüz bitirdiğiniz bir zaman-
da Mısır’a gidiyorsunuz. Bu Mısır 
deneyiminiz, sizin “ümmet” kav-
ramına bakışınızda nasıl bir deği-
şikliğe sebep oldu?
Biz 90 kuşağıyız. 90 kuşağının bir 
özelliği, siyasi yönümüzün baskın 
olmasıydı. Edebiyat, sanat ya da 
akademi bizde daha geride duru-
yordu. Siyasetin gölgesindeydi on-
lar. Biz daha ziyade, eylem, teşkilat 
ve siyaset adamıydık. Ortaokul yılla-
rımdan itibaren hep böyle yapıların 
içinde bulundum. Ve Ortadoğu’da-
ki dini yapılar, İslamî yapılar, İslamî 
hareketler konusunda çok ciddi 
bir birikim sahibi olduk. Tercüme-
ler üzerinden çok ciddi olarak takip 
ediyorduk. Ben hatırlıyorum, Orta-
doğu’daki, özellikle Mısır’daki, İs-
lamcı örgütlerin tamamına hâkim-
dim. Mısır’ı seçmemde bunun da et-
kisi oldu. Şöyle söyleyeyim;  İhvan’ın 
tarihini çok iyi biliyorduk. İhvan’ın 
her 3, 5 ya da 10 yılda bir çıkardığı 
örgütlerin hangileri olduğunu, han-
gi sebeplerle ayrılıklar yaşadıkları-
nı ve sonrasında nereye evrildikle-
rine dair bilgi sahibiydik. İran dev-
rimi, oradaki fikir ayrılıkları, devri-
min içindeki farklı kutuplar… Bunlar 
hakkında fikirlerimiz vardı. Bu ör-
güt, teşkilat tarihi bizim ilgimizi çe-
kiyordu. Ben bunlarla, bu motivas-

yon ve müktesebat ile Mısır’a gittim, 
hayal kırıklığı yaşadım. Gitmeden 
önce şöyle zannediyordum: Mısır, 
müstakbel İslamî dönüşümün te-
mel coğrafyası olacak. Gidince, böy-
le olmadığını gördüm. Mısır’ın bana 
kazandırdığı, Türkiye’yi fark etmek 
oldu. İçindeyken göremediğim bir 
şeyi, Mısır’a gidince gördüm. Dön-
dükten sonra artık, Mısır’cı değil 
Türkiyeci idim.  Ben bunu Mısır’a gi-
dip yaşadım ama Türkiye’nin tama-
mı bunu zaman içinde Türkiye dışı-
na çıkmadan yaşadı zaten. 

Birkaç yıl kadar önce bir TV prog-
ramı için Ramazan ayı boyunca 
Kudüs’te bulundunuz. Dünyadan 
Kudüs’e bakmak ile Kudüs’ten 
dünyaya bakmak iki farklı şey-
ler. Oraya gitmeden önceki dü-
şünceleriniz ile gittikten sonraki 
düşünceleriniz arasında ne gibi 
farklılıklar oldu?
Gitmeden önce genelde yaptığım 
gibi epey çalıştım. Kudüs’ün tari-
hi, sosyal durumu, edebiyatı ve Os-
manlı Vakıfları üzerine de okumalar 
yaptım. Donanımlı ve hazırlıklı gitti-
ğimi düşünüyordum giderken. Ama 
gittikten sonra bambaşka bir şeyle 
karşılaştım. Hani “Şişede durduğu 
gibi durmaz” denir ya, Kudüs de 
kitaplarda durduğu gibi durmu-
yormuş. Ama temelde gördüğüm 
şu oldu: Gitmeden önce bir çatış-

ma, gerilim, hayatın durduğu, in-
sanların umutsuzluğa gömüldü-
ğü, neşenin kaybedildiği bir yer 
bekliyordum. Gittiğimde bunun 
böyle olmadığını gördüm. Çatış-
ma olmuyor muydu? Evet, biz ora-
dayken az da olsa çatışma oldu. Fa-
kat buradan bakınca göründüğün-
den daha küçüktü o çatışmalar. Ya 
da şöyle söyleyeyim: Türkiye’ye dı-
şarıdan bakınca insanların gördüğü 
gerilim ne kadarsa, Kudüs’teyken de 
orada yaşadığımız gerilimler bu ka-
dardı. Mesela şöyle de bir olay oldu.

Bir de El-Halil’de gezerken, 
oradan birisi, El-Halil’de 
erkeklerin çok zor evlendiğini 
söylemişti. Sebebini 
sorduğumda ise, genç 
kızların düğün için çok fazla 
altın istekleri var demişti. 
Anladım ki o zaman, her ne 
kadar işgal, çatışma sürse de 
hayat da bir yandan akmaya 
devam ediyor. İşgal altındayız 
diye kendilerini felç etmiş, 
sevinçlerini tamamen yitirmiş 
değiller yani. Beni en çok 
şaşırtan bu oldu.
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Oradaki ekipte bulunan Filistinli bir 
arkadaş, bayramdan sonra evlene-
cek ve balayına Türkiye’ye gelecek. 
Biz oradayken de İstanbul’da hava-
alanında patlama olmuştu. Havaa-
lanında bomba patlaması çok kötü 
bir şey, çok büyük bir şey ama ha-
yat akmaya da devam ediyor bir 
yandan. Ama dışarıdan bakınca 
şöyle görünüyor: İstanbul’da bom-
ba patladı, hayat durdu. Bana da o 
arkadaş dedi ki: “Acaba Türkiye’de-
ki balayı planını iptal mi etsek?” Ben 
de “Niye?” diye sorunca, “Bomba-
lar patlıyor, insanlar ölüyor.” Dedi. 
Ben o zaman fark ettim bu duru-
mu. Türkiye dışarıdan nasıl algıla-
nıyorsa Kudüs de öyle algılanıyor. 
Bir de El-Halil’de gezerken, oradan 
birisi, El-Halil’de erkeklerin çok zor 
evlendiğini söylemişti. Sebebini sor-
duğumda ise, genç kızların düğün 
için çok fazla altın istekleri var de-
mişti. Anladım ki o zaman, her ne 
kadar işgal, çatışma sürse de hayat 
da bir yandan akmaya devam edi-
yor. İşgal altındayız diye kendilerini 
felç etmiş, sevinçlerini tamamen yi-
tirmiş değiller yani. Beni en çok şa-
şırtan bu oldu.

Aslında bu direnişi besleyen bir 
unsur değil mi?
Direnmek, bizim koyduğumuz bir 
isim bence, onlar yaşıyorlar. Onlar 
için pratik bir hayat var. Biz dışarı-
dan bakınca onların bir şeylere di-
rendiklerini düşünüyoruz. Onlar ise 
direnmeyi hayat tarzı haline getir-
mişler. Başka bir şey zaten düşü-
nemiyorlar. Mesela; Eski Kudüs’ün 
içine Yahudi belediye pek fazla hiz-
met götürmüyor. Dolayısıyla çöpler 
de birikiyor. Gençler de örgütlen-
mişler, akşamları belli gruplar ha-
linde oradaki çöpleri çıkartıyorlar. 
Buradan bakınca bir direniş hikâye-
si yazabiliriz. Buna, işgalci İsrail be-
lediyesine karşı gençlerin “sivil çöp 
direnişi” diyebiliriz. Ama onlara bu-
nu söylesek; “Biz sokağımızı temiz-
liyoruz. Bunu bu kadar da roman-
tize etmeyin.” Derler. Biz nasıl bak-
malıyız peki? Evet, biz biraz roman-
tize etmeliyiz. Ama bunun da orta-
sını bulmalıyız. Çok romantize etti-
ğimiz zaman da, “Yapacak hiçbir şey 

kalmadı, sadece dua etmeliyiz” gibi 
düşüncelere götürebilir. Ama akılcı 
olursak, yapılacak çok şey olduğu-
nu görüyorum. Küçük ama çok fay-
dalı olan bir sürü iş var orada. O iş-
leri görünür kılmak lazım. Filistin’i, 
İsrail’in işgal ettiği toprağımız oldu-
ğunu unutmadan, oradaki sıradan 

insanın, diploması geçerli mi değil 
mi endişesi yaşayan gencin, akşam 
tenceresini kaynatmak derdinde 
olan babanın, yani sıradan insanla-
rın dünyalarına değecek küçük bazı 
iyileştirmelere de talip olmak gere-
kiyor. Mesela, tapu sorunu var ora-
da.  1967 yılında Kudüs işgalinden 
sonra, bir süreliğine evinden çıkan 
ailelerin evleri, 3 nesil sonrası için 
kamulaştırıldı. O zamanlarda çok 
fazla tepki uyandırmamış olabilir 
ama şimdi vakti geldi, şimdi 3 nesil 
geçtiği için kamulaştırmak istiyor-
lar. Bununla ilgili bir hukuk müca-
delesi başlatmak lazım. Bunun için 
de soğukkanlı olmak lazım. Hukuk, 
rasyonel bir ilimdir, rasyonel ol-
mak lazım. Deliller toplamak, tapu 
arşivlerinde çalışmak ve hukuki bir 
mücadeleyi organize etmek lazım. 
Bunlar olmadığı takdirde İsrail ye-
nilmez. Bazen Filistin için Türkiye 
Devleti bir şey yapsın gibi beklenti 
içine girebiliyoruz. Bence bunlara 
bel bağlamamak lazım. Çünkü ulus-
lararası ilişkiler bambaşka saiklerle 

sürekli değişiyor. Ama orada değiş-
meyen şeyler var.

“Küçük ama çok faydalı olan bir 
sürü iş var orada. O işleri görü-
nür kılmak lazım orada.”  Dedi-
niz. Bugün de birçok STK var Ku-
düs’e dair. Siz bunları nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bireysel olarak 
gönüllüler neler yapabilir sizce?
Kudüs’e yardım konusunda profes-
yonelleşmiş STK’lar var. Ben onlara 
tavsiyede bulunamam, onlar zaten 
uzman. Ama bizim STK’larımızla il-
gili daha genel bir meselenin Ku-
düs’e de bakan bir yönü var. Bizde 
STK’ların uzmanlaşmaları zayıf. Ta-
bi bunun tarihsel olarak bir izahı 
var. Uzmanlığı belirli bir alan olan 
STK’lar lazım. Diğer STK’ların da ihti-
sas STK’ları ile yardımlaşması gere-
kir. Kudüs konusunda uzmanlaşan 
bir STK var ise, diğer STK’lar da o ko-
nuya girmesin, mevcut STK destek-
lensin. 

Eserinizde, Sezai Karakoç’un “İyi 
şiir ölçütü”nden bahsediyorsu-
nuz. Üstad Karakoç’a göre, “İyi şi-
ir, onu okuyan insanın, onu oku-
madan önceki halinden farklı kı-
lan” şiirdir. Siz bu ölçütü kullana-
rak Kudüs için “iyi şehir” diyorsu-
nuz. Bir önceki soruda da kısmen 
buna değinmiştik ama biraz da-
ha açabilir misiniz, Kudüs sizle-
rin ruh halinizde, iç dünyanızda 
ne gibi değişikliklere vesile oldu?
Ben kendimde de gördüm, başkala-
rında da gördüm. Kudüs’ü gördük-
ten sonra başka birisi oluyorsunuz. 
Bunun birkaç sebebi var. Bir tane-
si oranın bir harem olması... Bu se-
beple oranın kendisine ait manevi 

Küçük ama çok faydalı olan 
bir sürü iş var orada. O 
işleri görünür kılmak lazım. 
Filistin’i, İsrail’in işgal 
ettiği toprağımız olduğunu 
unutmadan, oradaki 
sıradan insanın, diploması 
geçerli mi değil mi endişesi 
yaşayan gencin, akşam 
tenceresini kaynatmak 
derdinde olan babanın, 
yani sıradan insanların 
dünyalarına değecek küçük 
bazı iyileştirmelere de talip 
olmak gerekiyor. 

Uzmanlığı belirli bir 
alan olan STK’lar lazım. 
Diğer STK’ların da ihtisas 
STK’ları ile yardımlaşması 
gerekir. Kudüs konusunda 
uzmanlaşan bir STK var 
ise, diğer STK’lar da o 
konuya girmesin, mevcut 
STK desteklensin. 
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bir atmosferi var. İkincisi,  Kuran’da 
geçen kıssaların, -bir müfessirin de-
diklerinden aklımda kalan bir bil-
gi bu, sağlamasını yapmış değilim- 
yüzde 70 kadarı Filistin bölgesinde 
geçiyor. Halilürrahman Cami’nin al-
tında bir mağara var ve o mağara-
da medfun olan peygamberler var. 
Sandukaları da temsili olarak yuka-
rıda, camide var. Anlaşılan o ki, o 
sandukalar mağarada medfun olan 
peygamberlerin sadece bir kısmını 
temsil ediyor. Evliya Çelebi’nin ver-
diği rakamları belki biraz abartılı 
bulabiliriz ama Evliya Çelebi’ye gö-
re orada birkaç bin peygamber yatı-
yor. Bazı iddialara göre Hz. Âdem ve 
oğlu Şit’in o mağarada medfun ol-
duğu söyleniyor. Kudüs ve Filistin ci-
varı, aslında hikâyenin döndüğü te-
mel dekor. Mekke ve Medine’nin bu 
dekora katılması finalde oluyor, Hz. 
Peygamberle birlikte. Bu çok etkile-
yici bir şey! Bunun etkisini şöyle an-
layabiliriz: Mesela İstanbul’da ziya-
ret etmek için bir yer seçelim desek, 
Eyüp Sultan’ı seçeriz. Niçin? Çünkü 
sahabe. Bütün İstanbul’a manevi 
hava katan maneviyat merkezi, bir 
sahabenin kabrinin bulunduğu bir 
yer. Kudüs, peygamberlerle ve iz-
leriyle dolu. Tabiri caizse, Eyüp Sul-
tan’ın voltajı 1 ise, Kudüs’ün volta-
jı 1000’dir. “Kudüs Sendromu” diye 
bir şeyden bahsediyorlar Batı psiki-
yatri literatüründe. Kudüs’e hac için 

gelen Hristiyanlar var. Tevrat ve İn-
cil’de geçen yerler, Hz. İsa’nın doğ-
duğu yer, çarmıha gerildiği yer vs. 
gibi çok kutsal yerler var. Tüm bun-
lar, oraya gelen Hristiyan hacıların 
başını döndürüyor ve bazıları Ku-
düs sendromuna yakalanıyormuş. 
Kudüs Sendromu, kendilerini aziz 
gibi hissetmeleri, kendilerini müba-
rek hissetmeleri… 

Kaldığım otelin lobisinde 7-8 Alman 
turist, bir sehpanın çevresinde otur-
muşlardı ve aralarından birisi bir 
şeyler anlatırken diğerleri vecd ha-
linde ağlıyorlardı. Döndükten sonra 
bu sendrom geçiyormuş ama. Hris-
tiyanlık gibi bugün bir hakikati kal-
mamış olan bir dinin mensubuna 
yapmış olduğu etkinin yanına, tüm 
o peygamberlerin bizim peygam-
berimiz olduğuna inanarak o hava-
yı teneffüs ettiğimizi düşünürsek, 
hissettiklerimiz çok daha fazla ola-
caktır. Aksa’nın kapılarının birinden 
girince bir çeşme var. Üzerinde Ya-
vuz Selim’in isminin yazılı olduğu bir 
kitabe var ve okunaklı. Kitabede, o 
çeşmenin Hz. Meryem’in evinin ya-
nında yaptırıldığına dair cümleler 
geçiyor, yanında da Hz. Meryem’in 
doğduğu ev var. Bunlar hikâye de-
ğil. İstanbul’da sahabe kabri diye bi-
linen kabirler var hâlbuki Eyüp Sul-
tan Hazretleri dışındakiler makam. 
Her bir makam bile çok kıymetli. 

İsrail dediğimiz devlet, 1948’de 
kurulmuş, doğru dürüst tarihleri 
bile yok. 60 yıl için tarih icat 
etmeye çalışıyorlar müzeye 
koymak için. Ama eğitim 
alanında dünya standartlarının 
çok üzerindeler. Eğitimin 
önemi sayesinde, yetişmiş bilim 
adamları ve siyasetçileri var. 
Bunlar sayesinde de çeşitli 
dönüşümlerin içinde aktör 
olmuşlar. Rus Devrimi’nin 
içinde Yahudi parmağı var 
mesela… Arka planda hep 
Yahudi gücü var bu da eğitim 
sayesinde var. 
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Kudüs’te ise, Hz. Meryem’in doğdu-
ğu yer, öldüğü yer gibi yerler var. 
Örneğin, Hz. İsa ile havarilerinin giz-
lice buluşup İncil okudukları bahçe 
var. Zeytin ağacı da hayli uzun ya-
şayan bir ağaç, binlerce sene. Hz. 
İsa’yı görmüş zeytin ağaçları var ve 
bugün ayaktalar. Tüm bunlardan 
oluşan bir atmosferi var Kudüs’ün. 
Bir de Kudüs’ün insanlarının oluş-
turduğu bir atmosfer var. İnsanlar 
umutlu, ibadet ediyorlar, dolu do-
lu Ramazan’ı yaşıyorlar… Bunlar da 
ayrıca etkili. Sonuçta, birçok açıdan 
etkileyici bir şehir Kudüs. 

“Küçük ama çok faydalı olan bir 
sürü iş var orada. O işleri görü-
nür kılmak lazım orada.”  Dedi-
niz. Bugün de birçok STK var Ku-
düs’e dair. Siz bunları nasıl değer-
lendiriyorsunuz? Bireysel olarak 
gönüllüler neler yapabilir sizce?
Kudüs’e yardım konusunda profes-
yonelleşmiş STK’lar var. Ben onlara 
tavsiyede bulunamam, onlar zaten 
uzman. Ama bizim STK’larımızla il-
gili daha genel bir meselenin Ku-
düs’e de bakan bir yönü var. Bizde 
STK’ların uzmanlaşmaları zayıf. Ta-
bi bunun tarihsel olarak bir izahı 
var. Uzmanlığı belirli bir alan olan 
STK’lar lazım. Diğer STK’ların da ihti-
sas STK’ları ile yardımlaşması gere-
kir. Kudüs konusunda uzmanlaşan 
bir STK var ise, diğer STK’lar da o ko-
nuya girmesin, mevcut STK destek-
lensin. 

14-15. Yüzyılda Rönesans ve Coğ-
rafi Keşifler süreçlerinin ardın-
dan bugün adına “Modernite” 
dediğimiz şey ortaya çıktı. Bu sü-
reçte Yahudilerin etkisi var mıdır 
sizce?
Bildiklerim üzerinden yapacağım kı-
yaslamalar yoluyla bir şeyler söyle-
yebilirim. Yahudiler, çok sürgün ya-
şayan bir topluluklardı. Bu sürgün-
ler sırasında da diasporalar oluştur-
muşlar. Tarihleri boyunca birkaç şe-
ye çok önem vermişler. Bunlardan 
birisi eğitim. Eğitime verdikleri öne-
min sonuçlarını biz hala görüyoruz. 
İsrail dediğimiz devlet, 1948’de ku-
rulmuş, doğru dürüst tarihleri bile 
yok. 60 yıl için tarih icat etmeye ça-

lışıyorlar müzeye koymak için. Ama 
eğitim alanında dünya standartları-
nın çok üzerindeler. Eğitimin önemi 
sayesinde, yetişmiş bilim adamları ve 
siyasetçileri var. Bunlar sayesinde de 
çeşitli dönüşümlerin içinde aktör ol-
muşlar. Rus Devrimi’nin içinde Yahu-
di parmağı var mesela… Arka planda 
hep Yahudi gücü var bu da eğitim sa-
yesinde var. İkinci olarak da, göçebe-
lik ve her an harekete hazır olabilmek 
nedeniyle, daha ziyade yükte hafif, 
pahada ağır olan ve uzun vadede güç 
temin eden sermayeyi elde tutmuş-
lar. Bilgiyi ve sermayeyi kontrol etmiş 
Yahudiler. İsrail’e bakarken de bun-
larla bakmak lazım. İsrail bugün bazı 
konularda ilerdeyse, bu son 50 yılda 
olmuş bir şey değil. 2000 yıllık eğitim 
ve finans reflekslerine sırtını dayıyor 
İsrail. Ben böyle görüyorum.

Hocam son olarak, siz aynı zaman-
da bir akademisyensiniz ve dolayı-
sıyla gençlerle de sürekli iç içesi-
niz. Kudüs’ü kendine dert edinmiş 
bir genç, vaktini bu hususta sizce 
en verimli nasıl değerlendirebilir, 
tavsiyeleriniz nelerdir?
Eğer üniversite okuyan birisiyse, 
kendi alanıyla ilgili bir şey yapsın 
bence, hepimiz aynı işi yapmayalım. 
Tarih bölümünde okuyorsa mesela, 
Kudüs’teki Osmanlı yapılarının kita-
belerinin tamamına dair bir çalışma 
yapabilir. Çünkü o yapıların bizimle 
olan bağı, bir kova sıva ile ebediyen 
silinebilir. Yani kim hangi bölüm-
deyse, o alanda çalışsın. Birçok İs-
railli Türkçe biliyor ama bizde İbra-
nice bilen kişi sayısı çok az. Tevrat 
uzmanımız olması lazım, Yahudi ta-
rihçisi lazım. Kuran hafızı Yahudiler 
var mesela. Yani onlar bizi çalışıyor. 

Kudüs bizim başlıca gündemleri-

mizden birisi. Çerçevesini sürekli 
genişletmek gerekir bu gündemin. 
Kalitesi düşük su içmek vardır, bir 
de zenginleştirilmiş su içmek vardır. 
Kudüs meselesini de böyle zengin-
leştirmek lazım. Popüler olan bilgi-
lerin dışında, görünmeyen yönleri-
ne de nüfuz etmek lazım. Bu bizim 
hepimizin vazifesidir. 

Röportajı kabul ettiğiniz için hem 
derneğimiz hem de okurlarımız 
adına teşekkür ediyorum.

Rica ederim, 
ben de teşekkür ediyorum.

Birçok İsrailli Türkçe biliyor 
ama bizde İbranice bilen kişi 
sayısı çok az. Tevrat uzmanımız 
olması lazım, Yahudi tarihçisi 
lazım. Kuran hafızı Yahudiler 
var mesela. Yani onlar bizi 
çalışıyor. 
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İSRAİL’İ DOĞURAN 
HAREKET
SİYONİZM (4)
Dünya Siyonist Teşkilatı (WZO) Kuruluyor

Alman Yahudilerinin kurduğu Ka-
dimah Derneği*nden Willi Bambus 
ve Theodore Zlocisti, 1897 Ocak 
ayında Herzl’e gelerek bir teklif su-
narlar. Buna göre, Avrupa’nın içinde 
bulunduğu Yahudi meselesini eni-
ne boyuna tartışıp bir hal bulmak 
üzere “Ulusal Yahudi Kongresi” 
yapmak gerekmektedir. Teklif üze-
rine, Avusturya-Macaristan Siyonist 
Teşkilatları başta olmak üzere Av-
rupa’daki diğer Siyonist derneklerle 
bağlantıya geçen Herzl, bir kaç ay 
süren görüşmeler neticesinde tüm 
Siyonistleri 29 Ağustos 1897 tari-
hinde İsviçre’nin Basel kenti Stadt 
Casino konser salonunda yapmayı 
planladığı 1.Siyonist Kongre’ye da-
vet etti. Kongreye Amerika, Cezair, 
Filistin’in de aralarında bulunduğu 
15 ülkeden 204 Siyonist delege ka-
tıldı. Bütün delegeler Herzl’in ricası 
üzerine smokin giyip beyaz kravat 
takmışlardı. Herzl, açılış konuşma-
sı için kürsüye çıktığında, salonda 
bulunan delegeler ayağı kalkarak 
”Yechi Ha Melech / Krala selam!” 
diye alkış tuttular. (A History of İs-
rael 44-45)

İlk Siyonist Kongre’nin önemli 
bir özelliği her sınıf ve yaştan Ya-
hudiyi toplamış olmasıydı. Daha 
sonraki yıllarda kongreye katılacak 

olan delegelere yaş sınırlandırması 
getirilecek ve üyelerden aidat talep 
edilecekti. (Mevkıf ed-Devle el-Os-
maniyye min-Hareketis-Sihyoniyye 
sh:131)

Kendini Hz.İsa’nın sekreteri gören 
İngiliz Rahip William Hechler’de 
“Uyanın ey İbrahim’in oğulla-
rı! Tanrı sizin ana vatanınıza geri 
dönmenizi istiyor” diye haykırarak 
kongrede bulunanları heyecana ge-
tirmişti. (el Bu’d ed-Dini fi’s-Siyaseti’l 
Amerikiyye sh:29-30)

Toplantıyı “Biz Yahudi ulusunu 
barındıracak olan evin temelini 
atmak için buradayız ” sözleriyle 
açan Herzl, daha sonra önerdiği 
programı kongreye sundu.

Herzl’in önerdiği programın en ba-
riz maddeleri şunlardı:
• Filistin de örgütlü ve geniş çaplı bir 
Yahudi kolonizasyonunun tesisi
• Filistin’i kolonileştirme hususunda 
uluslararası meşru bir hakkın kaza-
nılması
• Bütün Yahudileri Siyonizm dava-
sında birleştirmek için daimi bir 
örgütün  kurulması  (İsrail’in Doğu-
şu sh:16 )

Siyonist Kongre, Herzl tarafından 

sunulan tasarıyı oybirliğiyle ka-
bul edip “Yahudiler için Filistin de 
kamu hukukuyla güvence altına 
alınmış bir vatan yaratmak” fikrini 
nihai hedef olarak belirledi.

Nihai hedef tutanaklara geçirilir-
ken, o sıralar Yahudilerin çoğunlu-
ğunun bir "Yahudi Devleti" fikrine 
karşı olmalarından dolayı, bunla-
rın tepkisini çekmemek için esnek 
bir kelime olan “Heimstatte / Mâ-
likhane” kavramının kullanılmasına 
dikkat edildi. Siyonist olmayan Ya-
hudilerin, siyasi Siyonizm programı 
aleyhine olmalarına engel olmak 
için kasıtlı seçilen bu kelime, ileri-
ki tarihlerde kesin olarak “Yahudi 
Devleti” şeklinde yorumlanacaktır. 
Herzl,“ (ifade tarzı konus unda) en-
dişe etmeye gerek yoktur. Halk onu 
her nasılsa “Yahudi Devleti” şek-
linde telaffuz edecektir” diyerek bu 
durumu tekid etmiştir.

Kongre nihai hedefi belirledikten 
sonra bunu gerçekleştirmek için ay-
rıca şu kararları aldı:

• İleride doğması beklenen”İsrail”in 
temelini oluşturacak olan ve bir 
nevi öncü İsrail hükümeti fonksiyo-
nunu yerine getirecek olan  ”Dünya 
Siyonist Örgütü”nün kurulması

Suna Durmaz
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• Bu hükümetin Dışişleri Bakanlığı 
hükmünde olacak bir Faaliyetler 
Komitesi teşkil edilmesi
• Kararlaştırılan Siyonist politikayı 
yönlendirip daimi bir liderlik şeklin-
de hizmet etmesi için bir Yönetim 
Kurulu oluşturulması
• Dünya Siyonist Örgütünün başı-
na Theodore Herzl’in getirilmesi ve 
kendisinin vakit geçirmeden diplo-
matik girişimlerde bulunması için 
vazifelendirilmesi.
(İsrail’in Doğuşu sh:17-18)

Üç gün süren 1.Siyonist Kongre Nap-
htali Herzl İmber’in yazmış olduğu 
“Ha Tikvah / Umut” marşıyla sona 
erdi. Kongre sona erdiğinde genç 
delegeler Thedore Herzl’i omuzla-
rında taşıdılar.
(A History of İsrael sh:46)

Herzl hatıralarında Basel Kongre-
si’ni özetlerken şöyle diyecektir: 

“Basel’de Yahudi Devletini kur-
dum. Eğer bugün bunu açıklarsam, 
herkes beni alaya alır. Oysa, belki 
5 fakat hiç şüphesiz ki 50 yıl için-
de herkes bu gerçeği görecektir. 
Yahudi Devleti’nin varlığı manevi 
temeller üzerine oturtulmuştur; bu 
devlet Yahudi halkının bu konuda-
ki istek ve azmiyle kurulmuştur”
(Filistin Sorunu sh:36)

Birinci Siyonist Kongre de alınan 
“Kongrelerin her yıl yapılması” ka-
rarı uyarınca, 2.Siyonist Kongre 
1898 yılı Ağustos ayında örgütün 
mali durumunu ve Leo Motzkin’in 
Filistin hakkında hazırlamış olduğu 
raporu görüşmek üzere Basel’de 

toplandı. Kongre’ye bu sefer 349 
delege katıldı. Delegeler arasında 
Chaim Weizmann, Nahum Sokolow, 
Colombia Üniversitesinden Prof. Ri-
chard Gottheil, Amerikalı Reformist 
Haham Stephen Wise, İngiltere 
Başhahamı Moses Gaster, Norman 
Bentwich, Leopold Greenberg gi-
bi geleceğin meşhur Siyonistleri de 
bulunuyordu. 
(A History of İsrael sh:47)

Bu seferki toplantıda örgütün eko-
nomi politikasını yürütmek üzere 
başlangıç sermayesi 2 milyon ster-
lin olan bir banka kurulmasına 
karar verildi. Bu banka 20 Mart 
1899 tarihinde “Jewish Coloni-
al Trust /Yahudi Sömürge Vakfı” 
adıyla Londra’da faaliyetlerine baş-
ladı. Üç yıl sonra (27 Şubat 1902) 
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da adı geçen bankaya bağlı 16.000 
sterlin sermayeli “İngiliz-Filistin Şir-
keti /Anglo-Palestine Company” 
adlı yan şirket kuruldu. Görünüşte 
ticari maksatlı bir şirket olan, ha-
kikatte ise Yahudi kolonizatörlerin 
Filistin’deki toprak alım-satımını 
düzenlemek için açılan bu şirket, Fi-
listin topraklarındaki ilk şubesini  21 
Temmuz 1903 de Yafa’da açtı. 

Şubenin müdürlüğüne Jewish Co-
lanial Trust’ın kurucularından olan 
Zalman David Levontin getirildi. Fi-
listin’i daha önce ziyaret ettiğinden 
(1882) bu toprakların sosyo-ekono-
mik ve siyasi yapısını çok iyi bilen 
Levontin, yardımcılarının da Os-
manlı toprak kanunları konusunda 
uzman olup, beş-altı lisanı anadili 
gibi konuşan Yitzhak Lipawsky, Dr. 
Yitzhak Levy ve Eliyahu Saphir gibi 
kişilerden oluşmasına itina göster-
di. İstanbul doğumlu olup Berlin 
Üniversitesi Zıraat Mühendisliğini 
bitiren Dr. Yitzhak Levy, Osmanlı 

hükümetinde zıraat tetkik memur-
luğu dahi yapmıştı. Coğrafya ve 
zıraat konusunda uzman sayılan 
bu kişiler, arazi taraması yaparak 
Yahudi göçmenlerin yerleşimine 
uygun alanları tespit etmede olduk-
ça başarılı olmuşlardır.

Yahudi banka idarecileri sade-
ce bankacılık değil, bir çok dalda 
uzman idiler. Bankaların kurulma-
sındaki asıl gaye siyasi olduğundan, 
bu müdürler siyasi areneda da 
mahirdiler. Örneğin İngiliz-Filistin 
Bankası’nın Beyrut (1906) şube mü-
dürlüğü görevini iki yıl yaptıktan 
sonra 1908 de İstanbul’da açılan İn-
giliz-Yakındoğu Bankacılık Şirketi /
Anglo-Levantine Banking Compan-
y”nin başına getirilen Dr. Avigdor 
(Victor) Jacopson vaktinin çoğunu 
aktiv politikaya ayırmış, bu vesileyle 
de Siyonizme hatırı sayılır hizmet-
lerde bulunmuştur. Bu da adı geçen 
bankaların ticari gayelerden çok po-
litik gayelerle açıldığının işaretidir.

 Kısa bir müddet içinde Kudüs, Hay-
fa, Safed, Yafa, Halil gibi önemli 
merkezlerde şubeler açan İngiliz - 
Filistin Bankası, çok yüksek fiyat 
vererek toprak satın almaya başla-
mıştı. Bankaya daha çok  hırıstiyan 
aileler arazilerini satmaktaydılar. 19 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren 
Osmanlı Devleti’nin Filistin toprak-
ları üzerinde yürüttüğü arazi islah 
siyaseti sebebiyle, Suriye ve Lüb-
nan’dan gelen çoğu hırıstiyan asıllı 
el’ Sursuk, Selam, Huuri, el’Toni, 
el’Tiyân ve Kesar gibi büyük tüc-
car aileler, devletten aldıkları resmi 
izinle Filistin’de el’Havle, Vadi el’Ha-
varis, Ürdün nehri yatağı ve Bisân 
mıntıkası gibi kurak ve elverişsiz 
arazileri islah edip işlemişlerdi. Bila-
hare, ıslah edilmiş olan bu araziler 
üzerlerine tescil edilmişti. Siyonist-
ler türlü bahanelerle gelip Filistin’e 
yerleştiklerinde, işte bu büyük 
tüccarlardan geniş araziler satın 
aldılar. Yapılan istatistiklere göre 
Siyonistlerin 1878-1936 yılları ara-
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sında satın aldığı toprakların % 52.6 
sı bu hırıstiyan tüccarlar,% 24.6 sı da 
müslüman Filistinliler vasıtasıyladır. 
(Tarihu Filistin fi Avahiri’l Ahdi’l Os-
mani sh:222)  

Konuya hatıralarında yer veren 
Herzl, Yahudi kolonizatörlerin yük-
sek fiyatla arazi satın aldıklarını duyan 
Hıristiyan Sursuk ailesinin Paris’deki 
kumar borçlarını ödeyebilmek için Fi-
listin ‘de sahip oldukları geniş arazileri 
(97 köy) 7 milyon frank karşılığında 
satmak için kolonizatörlerle gizli gö-
rüşmeler yaptıklarını söyler. 
(Diaries sh:75)

Sultan Abdulhamid’in azlinden (1908) 
sonra hızlanan arazi satışını farkeden 
Filistin gazeteleri tehlikenin boyutları-
nı açığa vuran makaleler yayınlayarak 
halkı bu konuda bilgilendirip, arazi sa-
tışları konusunda onları uyanık olmaya 
davet ediyordu. Hayfa’da yayınlanan 
el-Kermel gazetesi yayınladığı maka-
lelerden birinde İlyas Sursuk’ın  “Merc 

bin Âmır” vadisindeki arazisinin büyük 
bir bölümünü satmak üzere Siyonist-
lerle anlaşmaya vardığını kamuoyuna 
duyurmuştu. (Tarihu Filistin sh:71-72)

Lübnan asıllı M.Reşit Rıza’nın Kahi-
re’de çıkardığı “el-Menar” gazetesi 
ise, üst üste yayınladığı makalelerde 
Siyonistlerin Osmanlı Devletini yı-
karak Filistin toprakları üzerinde bir 
Yahudi Devleti kurmak istediğini be-
yan ediyordu. 
(Filistin et-Tarihu’l Musavvar sh: 212)

Ama ne yazık ki vatansever gaze-
tecilerin yaptıkları bu duyurular 
fazla tesirli olmadığından, Siyonistle-
rin şeytani hilelere başvurarak arazi 
satın almaları, hatta halkı satış yap-
maya zorlamaları devam etmiş ve  
Herzl’in göç edilecek olan ülkedeki 
arazi satın alma siyasetini belirleyen 
aşağıdaki planı harfiyen tatbik edil-
miştir.

• Yerli halktan fakir olanlar civar ülke-

lere göçe zorlanacaklar.

• Onlara vatan üzerinde herhangi bir 
iş verilmeyecek.

• Arazi alımı yerli halktan olurken, 
satış sadece ve sadece Yahudiler ara-
sında yapılacaktır.

• Fakirler akıllıca ve dikkatlice 
uzaklaştırılırken, zenginlerin de Ya-
hudiler’e değerinden fazlasına arazi 
satmalarına izin vermemek lazımdır. 
(Diaries sh:76-77)
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1. Mirasımız Kudüs Uluslararası Karikatür Yarışması - İbrahim Ergüden.



TÜRK EDEBİYATINDA 
KUDÜS TEMASI -2
Mustafa ÖZTÜRK

1.2. Mirâciyeler
Klasik Türk edebiyatında Kudüs temasının geçtiği ede-
bî türlerden birisi de mirâciyeler veya diğer bir ismiy-
le mirâcnâmelerdir. Hz. Peygamber’in Miraç mucizesini 
konu alan mirâciyelerde; Miraç, İsra, Mescid-i Aksa kav-
ramları ve Kudüs şehri, söz konusu mucizenin gelişim 
aşamaları bağlamında birbirleriyle ilişkili olacak şekilde 
ele alınmıştır.

Hem Kur’an’ın hem de birçok sahih hadis ve tarih kay-
naklarının haber verdikleri ve İslam literatürüne Miraç 

mucizesi olarak geçen olay, Allah’ın daveti üzerine Ceb-
rail’in rehberliğinde Hz. Peygamber’in Mekke’deki Mes-
cid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa'ya getirilişi ve 
oradan da semaya yükselişi olarak özetlenebilir. Miraç 
olayında Hz. Peygamber'e refakat eden Cebrail'in onu 
Kudüs'e getirmesi ve oradan göklere yükseltmesi bu 
şehrin taşıdığı mana ve öneme delalet eder. Kudüs’ün 
bu önemine Kur’an-ı Kerim’deki İsrâ Suresi’nde şu şe-
kilde işaret edilmiştir: “Bir gece, kendisine ayetlerimiz-
den bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu 
Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mes-
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cid-i Aksa’ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münez-
zehtir. O, gerçekten işitendir, görendir. (Kur’an-ı Kerim, 
İsra/1)” Müfessirler, ayette geçen “Çevresini mübarek 
kıldığımız” ifadesinden kastedilenin Kudüs şehri oldu-
ğu konusunda birleşmektedirler.

Hz. Peygamber’in kemalat bakımından diğer peygam-
berlerden üstün olduğunu gösteren, peygamberlere 
imamlık yaparak onlara namaz kıldırması olayı da Mi-
raç olayı dâhilinde Kudüs’te gerçekleşmiştir. Bundan 
dolayı Mirac’ı ele alan edebî ve dinî eserler Kudüs’ü 
Miraç mucizesinin bir parçası olarak görmüşler ve Ku-
düs’e bu bağlamın bütünlüğü içerisinde önemli yer 
ayırmışlardır. Klasik edebiyatta Hz. Peygamber’in Mi-
raç mucizesini konu alan ilk eserin 12. yüzyılda
kaleme alındığı tespit edilmektedir.

…Miraç, Türk edebiyatında ilk defa bir motif olarak Sal-
tuk Buğra Han Destanı’nda görülür. Çağatay sahasında 
XII. yüzyılda Hakîm Ata tarafından yazıldığı kabul edilen 
122 beyitlik Mi’râc-nâmetü’l-Hazret bu türün ilk müsta-
kil örneği olup hece vezniyle ve sade bir dille kaleme 
alınmıştır (Uzun, 2005: 135-136). Anadolu sahası Türk 
edebiyatında ise miraç konusunu işleyen ilk şairin Âşık 
Paşa (öl. 1333) olduğu görülmektedir. Yine Anadolu sa-
hasında ilk müstakil mirâciyeyi kaleme alan da Ahme-

dî’dir (öl. 1414). Ahmedî, Tahkîk-i Mi’râc-ı Resûl adını ta-
şıyan 497 beyit hacmindeki bu eserini 1405 yılında te-
lif etmiştir. Türk edebiyatında Anadolu sahasında Ah-
medî’nin eseri dışında birçok müstakil mirâciye kaleme 
alınmıştır (Bkz: Gülüm, 2014). Klasik Türk edebiyatın-
da sadece miraç konusuna ayrılmış müstakil eserler 
bulunabildiği gibi, diğer bazı nazım türlerinin bir par-
çası olarak kaleme alınan miraç konulu manzumelere 
de rastlanmaktadır. Siyer, mevlid ve mu‘cizât-ı nebî gi-
bi eserlerin yanı sıra Muhammediyye ve garibnâme tü-
ründeki eserlerin birer bölümünün de miraç konusuna 
ayrıldığı görülmektedir.

…Miraç, Türk edebiyatında dinî-tasavvufî konulardan 
aşk konularına kadar pek çok mesnevîde bir bölüm 
olarak yer alır. Bundan başka bazı divanlarda da bil-
hassa kasidelerin nesîb bölümlerinde işlendiği görül-
mektedir. Şairler na’t türündeki kasidelerinde, Hz. Pey-
gamber’i överken mucizelerini anlatarak, bu mucizele-
rin diğer peygamberlerin mucizelerinden üstün olduğu-
na dikkat çeker ve bu arada Miraç mucizesini de överler. 
Ayrıca divanlarda mirâciyye türünde kasideler de bulu-
nur. Miraç konusu işlenirken nazım şekli olarak divanlar-
da kaside, mesnevîlerde mesnevî, müstakil mirâc-nâme-
lerde de mesnevî tercih edilmiştir (Esir, 2009: 689). Miraç 
mucizesinin her aşamasının ayrıntısıyla anlatılarak bu-
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nun yanında Kudüs’le ilgili anlatım ve 
tasvirlere de yer verilen mirâciye ör-
neklerinden birisi Âşık Paşa’nın Ga-
ribnâme adlı mesnevisidir. Âşık Pa-
şa’nın bu eserde iki ayrı mirâciyeye 
yer verdiği görülmektedir. Bu mirâ-
cnâmelerden ilkinde Hz. Peygam-
ber’in Mekke’den Kudüs’e gelişi; ikin-
cisinde ise göklere yükselişi; Cebrail 
ile olan yolculuğu, bu yolculukta gör-
dükleri ve meleklerin hâlleri anlatılır. 
Eserdeki mirâciyelerden birinin baş-
lığı, “İkinçi dâsitân sekizinçi bâbdan 
beyân ider. Kuds-i mübâreki ve Haz-
ret-i R isâlet mi‘râcını v e h er n e k 
im o l m akâm-ı mübârekde vardur 
sırât ve mîzân ve gayrihi tefhîm itdü-
rüp tafsîl ider (Yavuz, 2000: 21-41).” 
şeklinde verilmiştir. Başlıktan da an-
laşılacağı gibi, mirâciye bölümünün 
muhtevasında “Kuds-i Mübâreke” 
olarak tavsif edilen Kudüs’ün anla-
tımına ayrı bir yer verilmiştir. Yine 
aynı eserde Hz. Peygamber’in Mek-
ke’den Kudüs’e getirilişine de bir bö-
lüm ayrıldığı görülmektedir. Âşık Pa-
şa, Garibnâme’deki ilk mirâciyyesin-
de Kudüs’teki Mescid-i Aksa ve Kub-
betü’s-Sahra’yı duvarından kubbesi-
ne, kapısından penceresine kadar en 
ince ayrıntısı ile anlatmanın yanında, 
Kubbetü’s-Sahra’nın çevresini, ya-
ni Kudüs şehrine ait unsurları tasvir 
eder.

Klasik edebiyatımızdaki son müsta-
kil mirâciyecilerden biri olarak kabul 
edilen Mehmed Bahâeddin’in Mirâ-
ciye’sindeki Kudüs ibaresinin geçtiği 
birkaç beyit örneği, Kudüs’ün bu tür 
eserlerde hangi bağlamda söz ko-
nusu edildiğini ortaya koyması bakı-
mından önemlidir.

Eserde Hz. Muhammed’in Kudüs’te 
diğer peygamberlere imamlık yapıp 
namaz kıldırması olayına işaret edil-
miş, Hz. Peygamber’in ayak basma-
sı ile birlikte her yeri sevinç ve süru-
run kapladığı, taş ve ağaç gibi cansız 

varlıkların dahi selamlama seslerinin 
duyulduğu anlatılmaktadır. Beyitler-
de geçen gulgul ve zemzeme kelime-
leri adeta bizlere bu sesleri duyur-
maktadır:

Kudse çün basdı kadem sâhib-i 
Mi’râc o dem Eyledi gulgule-gû ‘arz-ı 
selâm ile salâ Oldı ol hâce-i dîn Ku-
dsde mihrâba imâm İrdi ‘ayyuka gul-
gul-i ehlen sehlâ Hacer-i Mescid-i Ak-
sâ vü şecer-i hâk-ı Kuds Eyledi cüm-
le sadâ zemzeme-sencâna nevâ (Dik-
men, 2016: 245) Klasik Türk edebiya-
tında Kudüs’e ilişkin önemli miktar-
da veri içeren miraç konulu eserler, 
ciddi bir birikim oluşturacak şekilde, 
her asırdan ve kesimden sanatkâr 
tarafından kaleme alınmıştır. Miraç 
mucizesinin ana unsuru teşkil ettiği 
bu tür eserlerde, Kudüs ve Küdüs’e 
ilişkin unsurların ana tema olmadı-
ğını, yalnızca Miraç hadisesinin vuku 
bulduğu mekânların burada yer al-
ması sebebiyle söz konusu edildiği-
ni önemli bir tespit olarak belirtmek 
gerekir.

1.3. Fetihnâmeler
Seyahatnâme ve mirâciyeler dışın-
da, edebî niteliğe sahip türlerden bi-
ri olan fetihnâmelerde de Kudüs’ün 
konu edildiği görülmektedir. “Fetih-
nâme İslam ve Türk devletlerinde 
fethedilen beldeleri, düşmana kar-
şı kazanılan başarıları haber veren 
mektup ve fermanlar ile bu fetihle-
ri anlatan tarihî ve edebî eserlerin 
genel adıdır (Aksoy, 1997: 7).” Yapı-
lan kaynak taramasında, Klasik Türk 
edebiyatında Kudüs’ü konu alan fe-
tihnâmelerin sayı olarak fazla ol-
madığı anlaşılmaktadır. Kudüs’ü ele 
alan fetihnâmelerden biri Fetihnâ-
me-i Kudüs’tür. 1793 yılında Abdul-
lah Figanîzâde Çorumî tarafından ya-
zılan eser, Kudüs’ün fethinin destan-
sı biçimde anlatıldığı bir fetihnâme 
örneğidir. Ağırlıklı olarak nesir tar-
zında kaleme alınan eserin belli yer-

lerinde manzum parçalara da yer ve-
rilmiştir (Bkz: Zorlu, 2015). 
Eserin içerik ve üslup özelliklerine 
bakıldığında, destansı bir üslupla ya-
zılmış olmasına bağlı olarak eserde, 
bir takım olağanüstülükler ve tarihî 
gerçekliklere aykırı olan bazı olay ve 
durumlara yer verildiği anlaşılmak-
tadır. Kudüs’ün fethi Hz. Muham-
med döneminde gerçekleşmeme-
sine rağmen, Hz. Peygamber’in bu 
fetihte bulunmuş gibi gösterilmesi 
buna örnek gösterilebilir. Bununla 
birlikte, fetih sırasında düşman ta-
rafında gösterilen Tâlût ve Câlût da 
aslında fethin yapıldığı dönemde de-
ğil, Kur’an’da belirtildiğine göre (Ba-
kara/243-252), Hz. Davut döneminde 
yaşamış karakterlerdir.

Doğrudan Kudüs’ün fethinden bah-
setmese de Kudüs’e ait önemli bir 
olayı aktaran bir fetihnâme de Silâh-
şor Tarihi olarak da bilinen Fetihnâ-
me-i Diyâr-ı Arab’dır. “Fetihnâme-i 
Diyâr-ı Arab, ismini saklı tutan Silâh-
şor mahlaslı bir müellif tarafından 
kaleme alınan ve Yavuz Sultan Selim 
dönemindeki Mısır Seferi’nin anlatıl-
dığı eserdir. (Aksoy, 1997: 1)” Kudüs 
konusunda bu eseri dikkat çekici kı-
lan şey, Yavuz Sultan Selim’in Mısır 
Seferi’ne giderken, birçok kaynakta 
bahsedilmemesine rağmen, Kudüs’ü 
ziyaret ederek Mescid-i Aksa’da ak-
şam namazı kıldığından genişçe bah-
setmiş olmasıdır.

1.4. Allâme Şeyhî’nin Divan’ında Yer 
Alan Kudüs Temalı Manzumeler
Miraç mucizesi temelinde geliştiri-
len edebî literatürü saymazsak Ku-
düs, şair divanlarında müstakil bir 
kavram düzeyinde en az işlenen 
temalardan biri olarak dikkat çek-
mektedir. Bu durum, Kudüs kavra-
mının klasik şiirimizde kolektif dü-
zeyde kullanılan bir mazmun veya 
mefhuma dönüşmemiş olmasıyla 
ilgilidir.

66 www.mirasimiz.org.tr

MAKALE



Taradığımız birçok divandan sadece 
17. yüzyıl Divan şairlerinden Allâme 
Şeyhî’nin Divan’ında Kudüs’ü işleyen 
üç ayrı manzum parça tespit edilmiş-
tir.

Çeşitli kaynaklarda “Eğirdirli Şeyhî 
Mehmed Efendi”, “Allâme-yi Şeyhî”, 
“Şeyhî Seyyid Mehmed Allâme Efen-
di” gibi isimlerle anılan Allâme Şeyhî 
Efendi, Eğirdir’de doğmuştur. Çeşit-
li medreselerde müderrislik görev-
lerinde bulunduktan sonra 1622 yılı 
sonlarında bir yıl süreyle görev yapa-
cağı Kudüs kadılığına tayin edilmiş-
tir. Mekke ve Galata kadılıklarında 
da bulunan Allâme Şeyhî, çeşitli gö-
revlerde bulunduktan sonra 1635’te 
Cidde’de vefat etmiştir. Şiirlerinde 
“Seyyid” ve “Şeyhî” mahlaslarını ay-
rı ayrı kullandığı ve dinî-tasavvufîko-
nulara ağırlık verdiği belirtilmekte-
dir. Divan’ındaki şiirlerden hareketle 
Zeyniyye tarikatından olduğu izleni-
mini veren Allâme Şeyhî’nin, Türkçe 
Divan dışında Farsça Divan’ı, Sâkînâ-
me’si ve bazı Arapça şiirleri de bulun-
maktadır. (Komisyon, 1998: 148; Öz-
can, 1989) Allâme Şeyhî Divanı’nda 
Kudüs temalı bir kaside ve iki gazele 
yer verilmiştir.

Allâme Şeyhî, “Kaside Der Bey-
tü’l-Makdis Vakı’-ı Sene” başlıklı yir-
mi dört beyitlik kasidesinde (Allâme 
Şeyhî [yz], 454: 11b-12a) Kudüs’te 
bulunduğu bir sırada, kar yağması-
nın ardından şehrin büründüğü be-
yazlığı ve güzelliği tasvir etmektedir.

Şair, şehre kar yağmasının ardından 
şehirdeki güzellikleri tasvir ederken 
teşbih, telmih, tenasüp ve yer yer de 
mübalağa sanatlarına başvurarak et-
kileyici bir Kudüs portresi çizer. Ka-
sidenin özellikle beşinci beytinde yer 
alan tasvir, adeta tuval üstüne çi-
zilmiş beyaz bir Kudüs portresi ka-
dar çarpıcı ve etkileyicidir. Kudüs’te 
ağaçların üzerine yağan kar, beyaz 

bir örtü gibi onları sarmalamış, on-
ları adeta Kabe’de beyaz ihramla-
ra bürünen hacılara döndürmüştür: 
Harem-i Ka’beye döndü harem-i Ku-
ds-ı şerîf Bürünüp hâcı-sıfat her şe-
cer anda ihrâm (Allâme Şeyhî [yz], 
454: 11b)

Allâme Şeyhî Divanı’nda yer alan diğer 
manzumeler ise “Kuds” redifli iki ga-
zeldir. Divanda art arda sıralanmış bu 
gazellerden ilki beş, ikincisi de yedi be-
yitten oluşmaktadır. Allâme Şeyhî, her 
iki gazelinde de Kudüs’ün önem ve fa-
ziletlerinden bahsetmektedir. Söz ko-
nusu iki gazelin matla beyitleri şu şe-
kildedir:

Sunarsa la’lin eger sâkî-i sabûh-ı Ku-
ds Benimle hem-dem olur her nefes-
de Rûh-ı Kuds (Allâme Şeyhî [yz], 454: 
25a) Kimin ki cilvegehi ola bâğ-ı ha-
rem-i Kuds Müdâm neşve verir ana 
feth-i ‘alem-i Kuds (Allâme Şeyhî [yz], 
454: 25a) Klasik şiirde pek de revaç 
bulmayan Kudüs temasına Allâme 
Şeyhî Divanı’nda üç ayrı manzumey-
le yer verilmiş olmasını, şairin Ku-
düs’te kadılık görevinde bulunmasıy-
la açıklamak mümkündür.

2. MODERN TÜRK EDEBİYATINDA 
KUDÜS
Modern Türk edebiyatında Kudüs te-
masına yer verilmesinin daha çok di-
ni - ideolojik kaygılar temelinde ger-
çekleştiğini ilk tespit olarak belirt-
mekte fayda vardır. Kudüs’ün bu an-
lamda Türk şiirinin ilgi alanına dâhil 
olması 1960’lı yılların sonlarına da-
yanır. Bu yıllara gelene dek modern 
edebiyatta, Kudüs başta olmak üze-
re bütün İslam coğrafyasına karşı 
duyarsız kalınmasının en temel ne-
deni, Osmanlı’nın son dönemleri ile 
Cumhuriyet dönemini kapsayan kök-
lü medeniyet değişikliği teşebbüsle-
ridir. Bu tür teşebbüsler ve arayışlar 
nedeniyle edebiyat alanında Müslü-
man coğrafyasına karşı bir ilgisizlik 

hüküm süregelmiştir. Bunun karşı-
sında 1967 Arap-İsrail Savaşı, Türki-
ye'deki ilgisizliğin son bulduğu, hem 
Müslüman coğrafyaya hem de Filis-
tin ve Kudüs’e dair belli bir duyarlığın 
gelişmeye başladığı bir kırılma nok-
tasıdır.

Arap-İsrail Savaşı’nın ortaya çıktığı 
yıllar, aynı zamanda Türkiye’de İs-
lamî hassasiyetlere sahip belli bir ke-
simin politikada söz sahibi olmaya 
başladığı ve İslamî gençlik hareketle-
rinin gelişmeye başladığı bir döneme 
denk gelir. Bu dönemde Necib Fazıl; 
Büyük Doğu, Sezai Karakoç; Diriliş, 
Nuri Pakdil; Edebiyat ve Cahit Zari-
foğlu da Mavera gibi edebî, kısmen 
de politik yayınlarla İslam coğrafya-
sına dair fikirleri neşretmiş, önemli 
bir kesim arasında İslamî duyarlığın 
artmasına katkı sunmuşlardır (Akar, 
2017).

2.1. Sezai Karakoç
Türk edebiyatında 1950’lerden son-
raki dönemin en önemli simaların-
dan olan Sezai Karakoç, mütefekkir 
bir şair olarak ortaya koyduğu mede-
niyet tasavvuruyla kendisinden son-
ra gelen kuşaklar üzerinde önemli 
bir iz bırakmıştır. Karakoç, kaleme al-
dığı şiir ve yazılarıyla Kudüs ve Filistin 
meselesinde belli bir akım başlatan 
öncü bir isimdir. 1969'da Mescid-i 
Aksa’nın Siyonistler tarafından yakıl-
ması üzerine, o yıl birinci sayısını çı-
kardığı Diriliş Dergisi’nde Ey Yahudi 
isimli bir şiir yayınlayarak bu duru-
ma tepkisini ortaya koyan Karakoç, 
bu olay vesilesiyle Kudüs’ü Modern 
Türk edebiyatına taşıyan ilk isim ola-
rak literatüre geçer. Karakoç, tepki 
dolu bu şiirinde Yahudilerin asırlar-
dır insanlığın ruhunu yaktığını, tıpkı 
bunun gibi Mescid-i Aksa’yı da yak-
tığını; ancak o yaktığı şeyin aslında 
Mescid-i Aksa’nın ruhunun taş, top-
rak ve ağaç biçimindeki işaretleri ola-
bileceğini haykırır: 
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Nihayet Mescid-i Aksa’yı da yaktın
ey Yahudi! ... 
Asırlardır insanlığın ruhunu yaktığın 
gibi
ey Yahudi! ...
Aya çıkarak göğe çıktığını sandın
ey Yahudi! …
Göğe çıktığına inanır inanmaz
Büyük Peygamberin göğe çıktığı yeri 
yaktın
ey Yahudi! …
Mescid-i Aksa’yı yaktın
ey Yahudi! …
Daha doğrusu yaktığını sandın
ey Yahudi! …
Senin yaktığın gökteki Mescid-i 
Aksa’nın ancak gölgesidir
ey Yahudi! …
Senin yaktığın Mescid-i 
Aksa’nın ruhu değil
Taş, toprak ve ağaçtan 
işaretidir
ey Yahudi! …
(Karakoç, 1969a: 49)

Karakoç, bilhassa 
Alınyazısı Saati (Kara-
koç, 2012) isimli ese-
rinde yer alan şiirle-
rinde başta Kudüs ve Fi-
listin olmak üzere, Afga-
nistan’dan Eritre’ye, Filipin-
ler’den Azerbaycan’a kadar bü-
tün bir İslam coğrafyasının mesele-
lerini irdelemektedir. Karakoç, üs-
telik sadece şiirle de yetinmemiş, 
o yıllarda bir gazetede yazdığı ve 
daha sonra Sütun, Günlük Yazılar I 
(Karakoç, 1969b) ve Sütun, Günlük 
Yazılar II (Karakoç, 2016) olarak ki-
taplaşan pek çok yazısında da Fi-
listin ve Orta Doğu meselesine ve 
Müslümanların yeryüzünde bir bir-
lik ve kardeşlik ruhuyla hareket et-
melerine dair konulara eğilmiştir 
(Özçelik, 2015: 50).

Kudüs’ü Tanrı’nın ve bütün insanlı-
ğın şehri olarak nitelendiren Kara-

koç’un bu bakışı, ondaki Kudüs al-
gısının evrensel niteliğini ortaya ko-
yar. Bundan dolayı bu şehri üstün 
vasıflarla beraber düşünmüş ve Ku-
düs’ün gökte yapılıp yere indirildiği-
ni söylemiştir:

Ve Kudüs şehri.
Gökte yapılıp yere indirilen şehir.
Tanrı şehri ve bütün insanlığın şehri.
Altında bir  krater saklayan şehir

Kalbime bir ağırlık gibi çöküyor şimdi
Ne diyor ne diyor Kudüs bana şimdi
Hani Şam’dan bir şamdan getirecektin

Dikecektin 
Süleyman Peygamberin kabrine
Ruhları aydınlatan bir lamba
İfriti döndürecek insana:
Söndürecek canavarın gözlerini
İfriti döndürecek insana

(Karakoç, 2012: 19)

Karakoç, Kudüs’e atfettiği önemi 
ve bu şehrin medeniyet algımızda-
ki yerini sadece şiirlerinde değil, di-
ğer yazılarında da sık sık dile getir-
miştir. Kudüs Acısı başlıklı bir yazı-
sında Kudüs’ün içinde bulunduğu 
durumu, “Peygamberler şehri, ikin-
ci kıble şehri, Mescid-i Aksa ve Kub-
betüssahra şehri, Miracın ikinci du-
rağı kutlu Kudüs şehri tutsaktır.” 
cümleleriyle anlattıktan sonra, Ku-
düs’ün öneminin yalnız bu dinî geç-
mişinden kaynaklanmadığını, “Ku-

düs’ün önemi yalnız dini ve ma-
nevî değildir. Aynı zamanda 

jeopolitik bakımdan da Or-
ta Doğu’nun hâkim tepe-

lerinden biridir Kudüs. 
Ona hâkim olan, Or-

ta Doğu’nun kalbine 
oturmuş, en nazik 
yerden içine doğru 
girmeye başlamış 
demektir.” şeklin-
de ifade eder. Şi-
irlerine bakıldığın-
da Karakoç’un da-

ha ziyade medeniyet 
cephesinden Kudüs’ü 

şiirine taşıdığı görülür. 
Siyasî durumu ise, me-

deniyet noktasında taşıdı-
ğı anlam ve değerle irtibatlı 

olarak söz konusu eder (Coşkun, 
2010: 861).

Karakoç’un Filistin ve Kudüs mese-
lesini ilk olarak edebiyatın günde-
mine taşımasının ardından konu ile 
ilgili şiirlerin sayısı giderek artmış¸ 
İsrail’den yapılan her saldırı¸ bütün 
dünyanın olduğu gibi Türkiye ka-
muoyunun da gündemine yansı-
mıştır. Türkiye'deki “İslamcılık” dü-
şüncesinin ana simgelerinden biri 
hâline gelen Kudüs, şairler tarafın-
dan sıklıkla dile getirilen bir tema 
olmaya başlamıştır.

Sezai Karakoç
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MESCİD-İ AKSÂ’DA NÖBET 
TUTAN AİLELERE 

TÜRKİYE’DEN YARDIM ELİ

YARDIMLAR AKSA’YI KORUYOR 
Kudüs ve civarında yardım ve imar 
çalışmaları yapan Mirasımız Der-
neği (Kudüs ve Civarındaki Osman-
lı Mirasını Koruma ve Yaşatma Der-
neği), Kudüslü aileleri yalnız bırak-
mıyor. Mescid-i Aksa’nın korunma-
sında önemli görevler ifa eden 265 
Kudüslü aileye Mirasımız Derne-
ği her ay düzenli olarak 1000 (bin) 
Türk Lirası nakit yardımında bulu-
nuyor.

HER AY BİN TÜRK LİRASI YARDIM
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e ta-
şıması ve İsrail’in çıkardığı “Yahu-
di Ulus Devlet” yasası ile çok daha 
zorlu bir döneme giren Kudüs ve 
Mescid-i Aksa dünya Müslüman-
larının ilgisini bekliyor. Kendilerini 
Mescid-i Aksa’nın korumasına vak-
feden 350 bin Kudüslü Müslüman 
tüm zorluklara rağmen Mescid-i 
Aksa’da ribat (nöbet) tutmaya de-

vam ediyor. Kudüs’ün İslami kimli-
ğinin korunması için çalışmalar yü-
rüten Mirasımız Derneği de Mescid-i 
Aksa’da nöbet tutan 265 aileye her 
ay düzenli olarak bin (1000) Türk Li-
rası nakit yardımında bulunuyor. 

YARDIMLAR NİÇİN ÖNEMLİ?
Mirasımız Derneği’nden konuyla il-
gili yapılan açıklamada şöyle denildi; 
“Bilindiği gibi Kudüs İslam’ın en kut-
sal üç şehrinden biri ve Mescid-i Ak-
sa da Müslümanların ilk kıblesi ol-
masının yanı sıra İslam’ın en kutsal 
üç mescidinden biridir. İsrail işgali 
altında bulunan Kudüs ve Mescid-i 
Aksa adım adım yıkıma doğru gidi-
yor. Yahudiler, Kudüs’ü İslam’dan 
arındırmak ve Mescid-i Aksa’nın yeri-
ne iddia ettikleri tapınağı inşa etmek 
istiyorlar. Mescid-i Aksa’ya yöne-
lik baskınlar son günlerde iyice art-
mış ve en son geçtiğimiz Cuma gü-
nü 2 bin Yahudi asker eşliğinde kut-

sal mabedimize saldırmıştı. 
Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Müs-
lüman aileler bu baskınların önün-
deki en büyük engel. Bu aileler 
Mescid-i Aksa için mallarından geç-
tikleri gibi canlarını da ortaya ko-
yuyorlar. Düzenli bir gelirleri olma-
yan bu ailelere sahip çıkmak her 
Müslümanın asli görevlerinden-
dir. Mescid-i Aksa’da nöbet tutan 
aileler, Yahudi baskınlarına Kur’an 
okuyarak ve tekbir getirerek kar-
şı koyuyorlar. Getirilen tekbirler ve 
okunan Kur’anlardan korkan Yahu-
diler, baskınlarını uzun süreli ger-
çekleştiremiyorlar. Mescid-i Aksa’da 
ribat görevi ifa eden Müslümanla-
rın sayısının artması için yapılan yar-
dımların da artması gerekmektedir. 
Müslümanların Kudüslü Müslüman-
lara sahip çıkması, Mescid-i Aksa’nın 
korunmasının yanı sıra Kudüs’ün İs-
lami kimliğinin de muhafazası anla-
mına gelmektedir.”
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FEDA ETTİĞİMİZ 
FİLİSTİN, 
KINADIĞIMIZ 
İSRAİL
Filistin.. Adına şiirler yazılan ve bir 
adı da mücadele olan. Gönlümü-
zün Kâbe’si Kudüs ise direnişin 
başkenti.. İsrail:  Kendi çarkı dön-
sün diye çark yıkan, zulüm yapmak 
için hiçbir bahaneye sığınmayan 
bir avuç insan topluluğu…

Bugüne kadar işgal rejiminin Ku-
düs’te neler yaşattığını yazdık dili-
miz döndüğünce ve şahitler dinle-
dik.  Kıbrıs’ı duydunuz mu hiç? Ha-
ni işgale uğramıştı da, İsrail bayra-
ğının manasına rest çekmişti. Cen-
net mekân Prof. Dr. Necmeddin 
Erbakan Siyonizm’i avcunun içi gi-
bi bilirdi ve İsrail’in atacağı adımı 
önceden tahmin ederdi ve tahmin-
lerinde de genelde yanılmazdı. Bir 
gün İsrail ile ilgili açıklamalarda bu-
lunurken ona şahitlik eden Adnan 
ÖKSÜZ bir yazısında şu satırları ka-
leme almıştır:

‘’Hiç düşündünüz mü, Ortadoğu’nun 
çıbanbaşı, bölgenin şımarık çocuğu, 
süper sömürücü güçlerin ileri kara-
kolu İsrail bayrağı neyi temsil ediyor? 
Bu bayrak, iki mavi şerit arasında-
ki bir altı köşeli  yıldızdan oluşmak-
ta.  Bu iki şerit Fırat ve Nil nehirleri-
ni temsil etmektedir. Filistinlilere yıl-
lardır kan kusturan, topraklarını iş-
gal eden Siyonistler, güya bu toprak-

ların kendilerine ait olduklarını an-
latmaya çalışmakta, bu bayrak ile…

Bir de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
bayrağının anlamına bakalım: 
KKTC bayrağında da yine aynı Fırat 
ve Nil nehri şeritleri var ama bu sefer 
arasında altı köşeli yıldız değil Türk 
ay yıldızı var… 

Belki bilmeyeniniz vardır diye hatır-
latmakta yarar görüyorum; bayra-
ğa bu şekli veren Prof. Dr. Necmed-
din ERBAKAN’dır.

Burada bu topraklar bizimdir mesa-
jı vermiştir, aynı zamanda kendi im-
zası da iki şeritten oluşmaktadır ‘Ben 
yaşadığım sürece bu toprakları ver-
meyeceğim “manasındadır. ‘’

Kudüslü bir direnişçi ile tanıştım 
geçen aylarda. Kendisi İsrail tara-
fından takip edildiğinden isminin 
verilmesine veya fotoğraflarının 
paylaşılmasına razı olmadı. Dolayı-
sıyla, sizinle sadece notlarımı pay-
laşacağım.

Kudüslü Misafir; “Kudüs’te eğitim 
şartları kısıtlı olmakla beraber öğret-
menseniz ve öğretmenliğinizi en iyi 
şekilde yapmaya çalışıyorsanız işgal 
rejimi sizi fark eder etmez çalışmala-

rınıza engel olur, Kudüslü çocukların 
iyi eğitilmesine izin vermez. Mescid-i 
Aksa’ya girerken sadece Müslüman-
ların kimliği çıkana kadar alıkonulu-
yor. Eşim Mescid-i Aksa’da yetkili ol-
masına rağmen aylardır Mescid-i Ak-
sa’ya girişi yasaklanmış durumda.”

Kendisine Ahed Temimi ile alakalı 
ne düşündüğünü sorunca; 
“Ahed Temimi gibi binlerce genç kızı-
mız var Temimi’den farklı olarak el-
lerinde kamera yok. Bazen İsrail as-
kerine karşı “Siz bir buçuk milyon Ya-
hudi’siniz, biz ise 8 milyon Müslüma-
nız diyecek oluyoruz, ‘Öyleyse nere-
desiniz?’ diyerek bizimle alay ediyor-
lar. Bazen yanı başınızdaki akraba-
nızı ziyarete gidemiyorsunuz. Çünkü 
İsrail’in izni yok, bize ait olan arsa-
ları zor kullanarak almaya çalışıyor-
lar.” dedi.

Kudüslü misafirimiz sözlerini şöyle 
tamamladı: 

“Biz Türkiye’yi Osmanlının deva-
mı olarak görüyoruz. Nasıl ki Sul-
tan Abdülhamid Han Filistin toprak-
larını vermedi, Türkiye’de buna izin 
vermeyecek inşaallah dedi ve ekle-
di; Kudüs’te zeytin ve zahter (kekik) 
bitene kadar biz mücadeleye devam 
edeceğiz.”

Merve Betül GÜRBÜZ
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Bir başka şahitliği de, Kudüs ziya-
retini yapan vaize hocamız ekledi.

Türkiye’ye gelirken, bir Yahudi kafile-
siyle beraber uçağa bindik. Yol boyu 
Tevratları düşmedi ellerinden. Başla-
rındaki kippalar havaalanına yakla-
şıncaya kadar çıkmadı. Uçak inişe geç-
tiğinde, hemen kippalarını ceplerine sı-
kıştırdılar. İnerken bir yahudinin pasa-
portu yere düşünce üzerine basıp geç-
mek istedim ve bir anda pasaportunu 
düşüren Yahudi çok güzel Türkçe ko-
nuşmaya başladı ‘Lütfen hanımefendi 
basmayınız’ dedi. Güvenlikten geçer-
ken o Yahudilerin isimlerinin ‘Ömer, 

Musa, Zeyd vs.’ olduğunu gördüm. 

Tuhaf bir şekilde bir grup âmâ kar-
deşimizin pasaportuna İsrailli görev-
liler tarafından ‘TEHLİKELİDİR” dam-
gası vuruldu “Asıl tehlikeli kim?” diye 
geçirdim içimden. İçlerinden görme 
yüzdesi diğerlerine göre yüksek olan 
bir kardeşimizin de pasaportuna 
‘TEHLİKELİDİR” damgası vurulmama-
sı kardeşimizi üzmüş “neden benim 
pasaportuma ‘TEHLİKELİDİR” dam-
gası vurulmadı” diye onların korktu-
ğu biri olmak istediğini söylemiş.

Ve biz.. Hiç gamımız yok gibi dün-

yalık işlere dalıp ümmeti ve Ku-
düs’ü gündemimize dahi almaya 
üşendik. Gücünüz yetiyorken mü-
cadele edin; yarın mücadele etme-
ye gücünüz yetmeyebilir ve bir iba-
detin, bir işin, bir mücadelenin ta-
mamını yapamıyorsak az bir kıs-
mından da vazgeçemeyiz. Çok geç 
olmadan ‘Kalk ve Uyar’ ayetinin ge-
reğini yapmak için çabalamak ge-
rek. Mesela;

Bir dergi al.. (Minber-i Aksa)

Bir kumbara al.. (Kudüs Kumbara-
sı)

Bir sms at.. (Bayramlık, okul ihtiyaçları)

Bir Akademi başlat bulunduğun il-
de (Kudüs’ün her karışını öğrenmek 
için)

Ve tüm bunları çevrene de uygulat-
maya çalış..

Okyanusa bir taş attığında oluşan 
halkalar gibi, senin küçük bir hare-
ketin Kudüs’teki kardeşine ulaşa-
cak..
Son olarak: Bir Müslüman için mü-
barek beldelerimizi korumak im-
kan değil, iman meselesidir ve bir 
gün, gür seda ile şahitlik edilecekse 
zamana, orada biz olmalıyız…
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Dirilt vicdanını kardeşlerin gülsün
Sen Kudüs hürse özgürsün.
Tebliğ etti Peygamber : “ Müslümanlar kardeştir!”
Kardeşimin üzüntüsü gönlümde ateştir.

Kapıların kapatılınca bizde hep kahır
Sinemde bir hüzün hep Kudüs’ü haykırır.
Siyonizm’in hayalleri kuru bir rüyadır
İman gücün varsa Kudüs sana vatandır.

Hem yaram hem yârimsin, sen İslâm’la güzelsin
Sürsen dava izini Hanzala döner yüzünü
Terketme kalbini duysun yetimin sesini
Ana da sen ol baba da sen
Haktır peygamberden şefaat istesen.

Kaybedecek vakit yok edilecek dua çok
Kudüs’ü vatan bellemeyenin İsra’dan haberi yok.
Direnişi bırakma şehitleri ağlatma
Salahaddin Eyyübi’nin yüreğini kanatma.

Niyet et yolun Kudüs’e varsın 
Ümmeti çağır yoldaşın olsun
Ay ve güneşe selâma dursun 
Hak davanın yılmaz bekçileriyiz
Biz Mescid-i Aksa’nın askerleriyiz!

DİRENMEK DİRİLMEKTİR

Beyza Armağan
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ÇİZGİLERLE KUDÜS
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'İSTİTRAT'@istitratt  
Mescid-i Aksa'nın mekânsal olarak bölünmesi demek 
zamansal bölünmenin de tam anlamıyla gerçekleşmesi 
demek olacaktır. Günümüzde Yahudilerin girdiği saatte 
Müslümanlarda içeride durabiliyorlar. Ancak fanatik 
Yahudiler bunu kesinlikle istemiyorlar.

Dinçer Baran@dincer_baran  
Mescid-i Aksa Harem i Şerif Biz Müslümanların 
ilk Kıblesidir Her Karış Toprağı Bizimdir ve Öyle 
Kalacaktır inşaellah Her İslam Devletinin ve 
Dünya Müslümanlarının Filistin'e Sahip Çıkmaksı 
Boynumuzun Borcudur... 

Abdullah Akçay@AkcayAbdullah75  
Hani Şair diyor ya; ''Söz tükendi, ben tükendim'' diye! 
Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin girişi normal hale geldi. 
Çünkü Müslümanlardan hiç bir tepki yok. İşte Aksa! 
Kudüslü kardeşimiz tek başına nöbet tutarak Kuran 
okurken başında iki İsrail askeri bekliyor. 

Söz Kuyumcusu@sozkuyumcusu_  
Rabbim! Mahsun ve mazlum Mescid-i Aksâ’mızı içinde 
bulunduğu esaretten en kısa zamanda kurtar. 

Helalinden Market@HelalindenMrkt  
Mescid-i Aksa'nın duvarlarında yazılan muhteşem bir 
yazı: "Komutanı Muhammed olan bir Ümmet, boyun 
eğmez." 

TWİT KÜRSÜSÜ

/mirasimiz

SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS

MURAT AKAN@yazarmuratakan  
Maalesef Medyamız sadece Filistin’de toplu katliam 
olunca haber yapıyor! Oysa İsrail, şu sıralar Kudüs’ün 
çevresini temizlemek için tek tek Filistinli köyleri yıkıyor. 
Han El Ahmar Köyü de bunlardan biri. Filistinliler 
direniyor ama İslam aleminden çıt yok! Bu nasıl 
Müslümanlık? 

Kudüs'ü bilen neyi bilemez ki? Çünkü, O, güzel bir 
öğretmendi! Akla hayale gelmez bilgileri yüreğinde saklar 
ve kendine yaklaşana cömertçe sunardı... Şuurdu Kudüs.. 
Ayaz gibi dokunurdu uyuşan yerlere.. Dokunur ve et olan 
kalbi yürek yapardı.. Dokunur ve uyandırırdı..

cemile@CemrCemile 
Müslümanlar Selahaddin Eyyübi ve Abdülhamid Han'ı 
neden bu kadar sever? "
Biri Kudüs'ü aldı, diğeri vermedi!" 

Abidin Çelebi@AbidinCelebi_26
Hepimiz alzheimer olduk! Unutuyoruz. Kudüs’ü Suriye’yi 
Mursi’yi Gazze’yi Filistin’i Doğu Türkistan’ı Arakan’ı 
Sevdiklerimizi Arkadaşlarımızı Ayasofya’yı Kendimizi Ve 
en çokta Allah’ı ve ahireti. 

Erbakan Erleri@erbakanerlerii  
Kudüs KAN ağlarken Selâhaddin Eyyûbî olmaktan mı 
vazgeçelim? Dr. Fatih Erbakan 

MURAT AKAN@yazarmuratakan 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma fikri, Siyonist gizli 
teşkilat B’nai B’rith’in projesiydi. 1843’te kurulan örgütün 
ilk hedefi İsrail’i kurmak, 2. Hedefi ise Küdüs’ü İsrail’in 
başkenti yapmaktı. Bu nedenle Teşkilatın Ortadoğu 
şubesini (world center) 1888’de Kudüs’te kurdu...
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SOSYAL MEDYA

beytulmakdis_ 
ince sızım 

/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

kutadtr
İzin verirseniz şuracıkta, 
kendi kendime düş görmek istiyorum. 
Nuri Pakdil 

aksahra
Keşke tüm yollar sana çıksa..

yahya_jabren
Kudüsümüzü müjdeliyorum ki... 
zafere yürüyen erlerimiz bitmedi!
Topraklarımızdaki işgalcilerse... son 
bulacak zulümleri!

Bizler Mustafa’mızın as. Müjdesiyiz... 
Çağrısını işittikçe dönmeyiz geri
El-Bârî (Kusursuz yaratan Allah) 
kanımızı satın aldı – biz de (işgale 
karşı) savaş için atıldık ileri!

Aksa’yı, koruyan murabıtların kanıyla 
dokuyoruz
Mesra’ya bekçi olup, yıkılmasına rıza 
göstermiyoruz!

yavuzselim__61
Cânim Aksâ,bir tebessüm et melâlim kalmasin.!
Kurtulustan bir haber ver,dertli hâlim kalmasin.!
Mermiler senden sapip geçsin yürekten, râzıyım.
Can dayanmaz,sensiz olmak ihtimâlim kalmasın.! 
(Yasin Hatipoğlu)
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Selenyum 
simgesi

Bir soru 
eki/

Pazar,
piyasa

Mimarlıkla ilgili/
Verileri uzantıya 
sahip bir dosya 

içerisine sıkıştırma

Rey/
Yardımcı  

Eski bir 
çalgı

Yazı 
hokkası

Eğreti 
mal

İspanya 
plakası

Mescid-i 
Aksa'da bir

çeşme/ 
Mescid-i 

Aksa'da islami 
eğitim yeri

Yamamak 
işi/

Bir Sınır 
Ötesi 

Nehrimiz

Bilgili/
Ecdad

Belirti/
Sant-
rançta 

taş

mescidi aksa şiirinin yaazarı Mehmet akif inan

Resimdeki 
Mescid-i Aksa 
şiirinin yazarı
 (...) Akif İnan/

 Oruç tutan

Karbon 
simgesi/ 
Kulak, 
duyma 

yeteneği

Anonim 
ortaklığı 
(kısaca)/
Nahiye

Düzgün 
kesilmiş ince 

karton 
parçası

Eğimli
Fas'ın 

başşehri/
Yemek 

yenilen yer  

Arama işini 
bir 

başkasına 
yaptırmak

Para 
çekme 

makinesi

Mescid-i 
Aksa'da  

bir
 kapı

Vantilatör Evliya,
eren

Su E.D./
(..)Tazi 
Arap atı

(..)Azam
 Allah'ın bir ismi/
Baltık Devletinin 
İnternet  Kodu

Kuzey 
Vietnam
'da bir 
akarsu

Kitap 
kısaca/

Bir 
peygamber 

ismi

(..)Varisi 
Bir 

hastalık

Almanya 
plakası/
Çubuk

Mescid-i 
Aksa'da  

 kapı

Kamu 
Hukuku 
kısaca/
Temel

Salkım 
ağacı

Mescid-i 
Aksa'da  

bir
 kapı

Avusturya'
nın Plaka 

İşareti

Koyun 
Gütmek/

Eski 
Mısır'da 

Üretici Güç

Hile

Bir 
pamuk 

türü

Mescid-i 
Aksa'da 

surlar içinde 
cami

Mescid-i 
Aksa'da  

bir
 duvar

Çok 
taneli 

meyve



BİR AYET
“Düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet hazırlayın. 

Savaş atları yetiştirin ki bu hazırlıkla Allah’ın düşmanlarını, sizin 
düşmanlarınızı ve onların ötesinde sizin bilemeyip de ancak Allah’ın 

bildiği diğer düşmanları korkutup yıldırasınız. 
Allah yolunda her ne harcarsanız, 

onun karşılığı size eksiksiz ödenir, size asla haksızlık yapılmaz.
”(Enfal, 8/60)

BİR HADİS
"Birbirinize sırt çevirmeyiniz. Birbirinize kin tutmayınız. 

Birbirinizi kıskanmayınız. Birbirinizle dostluğunuzu kesmeyiniz. 
Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz." 

(Müslim İhya'u Ulum'id-Din Huccetü'l-İslam, İmam Gazali, cilt. 2, s.407)




