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Editörden

Editörden…
İç ve dış düşmanların insana kendini unutturduğu bu asırda Kudüs’ü gündemde tutmak ya da 
büyük bir kitle için Kudüs’ü gündemlerine dâhil edebilmek, bu dava ’ya gönül verenlerin iş 
listesinde hep üst sıralarda yer alır. Zorla bir kapı aralarsınız, Kudüs cenahından bir ışık huzme-
si sızar insanın kalbine, dimağına o anda suni bir ışık bütün soğukluğu ile gözüne saplanır mu-
hatabınızın.

 Kızılderililere ait “eğer bir nehirde iki balık kavga ediyorsa, bilin ki oradan az önce uzun bacaklı 
bir İngiliz geçmiştir.” Sözünden Filistinli bir kardeşimiz şunu anlar;  “Siyonizm aleyhtarı bir mil-
lete, içeriden ve dışarıdan birçok düşman gürültülü bir şekilde saldırıyorsa anlayın ki işgal 
yönetimi yeni bir tezgâh peşindedir.” 

Memleketimizin güneydoğusundaki olağanüstü hal, kozlarını İslam coğrafyasında paylaşan 
emperyalist devletler ve piyonlarının saldırıları. Neredeyse Filistin’i dünya gündeminde tutan 
tek resmi unsur olan Türkiye’yi de  - doğal olarak-  kendi içine hapsetti.

Yüzyılın anlaşması tiyatrosunun galası yapıldı. Kudüs üzerinde yeni tezgâhlar açıklandı ama 
dünyadan kayda değer tek ses çıkmadı. 

Bugüne kadar reaksiyoner davranıyor, kendi oyun kurmaktan çok uzak diye eleştirilen İslam 
dünyası bu saldırılarla bile aksiyoner hale geçemedi çünkü herkes kendi derdinde. “Uzun 
bacaklı “ İslam coğrafyasının her bölgesinde bir kavga çıkardı ve Kudüs kırmızı değil sarı hatta 
beyaz çizgimiz haline geldi beyaz kâğıdın üzerinde.

Gündeminizde Kudüs, ufkunuzda cennet olması niyazı ile… 
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Bir Taş At Cihad İçin - Furkan Terzi

Kureyşliler ve Yahudiler toplanıp - hızla 
yayılan İslam dinini ortadan kaldırmak için - 
eşi benzerine rastlanmayan bir ordu 
toplamışlardı. Medine'de sıkışıp kalan 
Müslümanların sayısı sadece 3000 iken Mek-
keliler 300'ü atlı 1500'ü develi 4000 kişilik bir 
ordu hazırladılar. Mekke'nin dışındaki 
Bedevi kabilelerin katılmasıyla ordunun 
sayısı 10 bine ulaşmıştı. 

Başta Ebu Süfyan olmak üzere tüm 
müşrikler için - Uhud Savaşı'nda hem can 
hem de moral kaybı yaşayan Müslümanlara 
son darbeyi vurmak ve İslamı tamamen 
ortadan kaldırmak bu ordu ile kaçınılmaz 
görünüyordu. Müşrikler bir tuzak kuruyor-
lardı lakin bilmedikleri bir şey vardı ki Allah 
azze ve celle de onlar için bir tuzak kuruyor-
du. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 
Hendek kuşatmasının en sıkıntılı anında 
"Allah'ım ey Kuran'ı indiren ve hesabı tez 
gören Rabbim! Şu Arap kabilelerini dağıt, 
topluluklarını boz, iradelerini sars diye dua 
etti ve o akşam ayet-i celile ve hadis-i şerifte 
bildirilen Saba rüzgarı esmeye başladı. 
Müşrik ordusu dağıldı, gerisin geriye Mek-
ke'ye dönmek zorunda kaldı.

Günü geldiğinde İslam'ın nurunu 
söndürmek için Müslümanların üstüne 
yürüyen müşriklere karşı Allah (c.c) Peygam-
ber efendimize Mekke'nin fethini nasip etti. 
Hendek Savaşı'ndan günümüze asırlar 
geçmesine rağmen Allah'a düşman olup 
İslam nurunu söndürmeye çalışan küfür 
ehlinin inadı asla değişmedi.

Onların bugün Kudüs'te çarpıştıkları elbette 
ki Filistinliler değil geçmişten bugüne değin 
söndüremedikleri ve de asla söndüremeye-
cekleri İslam nurudur. Fakat ne acı ki 
geçmişlerini unutmayıp hala içindeki küfrü 
diri tutan Yahudiler ile Kuran'ı, peygamber-
ini ve dahi ashabının yaşadıklarını unutan ve 
şuursuzca sağa sola dağılan Müslümanlara 
dönüştük. Bu da yetmezmiş gibi cihad 
etmeyi de bıraktık. Onlara içimizde evimizde 
hatta masalarımızda yer verdik.

Günümüzde Allah yolunda cihad etmek eski 
zamanlardaki gibi sadece eline kılıç alıp küf-
farın üzerine yürümekten ibaret değildir.  Bir 
buçuk milyarlık biz Müslümanların Aksa'da 
toplanıp Filistinli kardeşlerimizle yek vücut 
olabilmemiz ve cihad ruhunu benliğimize 
işleyebilmemiz için evimizde mahallemizde 
giyimimizde sosyal medyada ez cümle bilfiil 
her yerde küfre karşı aşağılık kompleksin-
den, taklitçilikten kurtulup tek ve Hak olan 
İslam dininin ipine sarılmalı, mutlak güç ve 
kudret sahibi Allah azze ve celle den başka 
kuvvet tanımamalıyız. Çünkü kendi 
içimizdeki Yesribi İslam ateşi ile Medi-
neleştirmeden cihad ruhuna ulaşamayız. 

Bilinçlenmeliyiz, okumalıyız bir günü diğer 
gününe denk olan ziyandadır hadis-i şerifini 
hayatımıza uyarlamalıyız. Gözlerimizin 
gördüğünden değil görmediğinden O'ndan 
korkmalıyız ve yalnız O'na dayanmalıyız. 
Kadim zamanlarda olduğu gibi biz inanır ve 
her nefesimizi cihad etmeye adarsak küf-
farın teknolojisinin, savaş gücünün ya da 
devasa ordularının Allah'tan asla büyük 

Bir Adım At Cihada
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olmadığını da anlar, La galibe illallah (Allah'tan başka galip yoktur) bilinciyle yaşarız. 

Bugün Beytülmakdis ehli küfrün işgali altında, ilk kıblemizde ezanlar susturulmak da… Lakin 
biz bir gün için hazırlanacağız,  Yahudilerin kaybedeceği İslam'ın nurunun tekrar parlayacağı, 
Müslümanların Kudüs'ü tekrardan fethedeceği o 'bir gün' için hiç durmadan gayret edeceğiz. 
Malımızdan, giyimimizden, zevklerimizden, gerekirse ehli dünya tüm çevremizden sıyrılıp 
yalnız kalmak uğruna Allah için vazgeçeceğiz.

Biz Müslümanlar etrafa dağılmış çıralarız lakin cihat ruhu ile bir adım atacağız. Toplanacağız, 
yanacağız. 

“Ve bir gün gelecek, işte o gün Kudüs'ü de aydınlatacağız.”

Bir Taş At Cihad İçin - Furkan Terzi
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Herkes yaşadığı gibi ölecektir!
1936 yılında Filistin’in Askalan (Aşkelon) şehrinin el Cevra köyünde doğmuş Ahmed Yasin. Daha 
beş yaşında yetim kalmış, 1948 yılında yahudilerin Filistin'in büyük bir bölümünü işgal etmesi 
üzerine annesi ve kardeşleri ile birlikte Gazze’ye göç etmiştir. O dönemin, o coğrafyanın tüm 
fakirlik ve yokluğunu iliklerine kadar hissetmiş, öyle ki Gazze’deki Mısır ordusunun                   
yemekhanelerinde askerlerin artırdığı yemekleri toplayarak karınlarını doyurabilmişlerdi. 
Fakat o, tüm bunlara rağmen daha 12 yaşındayken vatanının istiklalini, milletinin istikbalini 
düşünmeye başlamıştı bile. 16 yaşında Gazze sahilinde arkadaşları ile birlikte iken düşerek 
boynunu kırmış, 68 yıllık ömrünün geri kalanını felçli bir şekilde tekerlekli sandalyede 
geçirmiştir. Liseyi bitirdikten sonra aldığı özel derslerle kendini de en iyi şekilde yetiştirdi. Felç 
sebebiyle konuşmakta zorluk çeken, İsrail hapishanesindeki işkencelerde sağ gözünü tama-
men, sol gözünü ise kısmen kaybeden, yine işkence esnasında içirilen maddeler nedeniyle 
böbrekleri tam çalışmayan bu yiğit insan tamamen sağlıklı arkadaşlarına önderlik ederek 
Hamas’ı (İslami Direniş Örgütü) kurdu. 1984 yılında Ahmet Yasin’e, İsrail devletini yıkmaya 
çalışmak suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası verildi. Ancak 11 ay sonra esir değişiminde serbest 
bırakıldı.

Kaldığı yerden çalışmaya devam eden Ahmed Yasin, 1987 yılındaki birinci İntifadanın liderliğini 
üstlendi. Şeyh Yasin’in tutuklanmasıyla İntifadanın biteceğini düşünen İsrail, 1989 yılında 
Ahmet Yasin ile arkadaşlarını yeniden tutukladı. Ancak İsrail’in planları Allah’ın da yardımıyla 
tutmadı. İntifada daha da şiddetlendi. 1990 yılında ilk mahkemeye çıkarıldı ne yapacağını bile-
meyen mahkeme kararı erteleyerek vakit kazanmaya çalıştı.1991 yılında bu sefer 15 ayrı suçtan 
yargılandı. Şeyh Yasin’e müebbet hapis cezası ile birlikte itham edildiği diğer suçlar                 
gerekçesiyle 15 yıl daha hapis cezası verildi. 
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Ahmed Yasin, İsrail hapishanelerinde yapılan 
işkencelerden ötürü sağlık durumunun 
kötüleşmesine, felçli olmasına ve zindanda çek-
tiği sıkıntılara rağmen işgalciler karşısında hiçbir 
taviz vermedi. Böyle bir durumda bile ‘Benim için 
hapiste 100 yıl kalmak, birtakım tavizler vererek 
dışarı çıkmaktan daha iyidir.’ diyerek Filistin 
davası ve direnişi konusundaki kararlılığını ortaya 
koydu. Onun işgal rejiminin mahkemesi karşısına 
çıkarıldığı sırada söylediği sözler de bu inancı 
konusundaki kararlılığının bir göstergesiydi.

"Bu mahkeme kanuni olarak beni yargılama hak 
ve yetkisine sahip değildir. Çünkü bu mahkeme 
işgalciler tarafından kurulmuştur. Dolayısıyla 
tamamen gayrimeşru ve kanun dışıdır." 

8 yıl süren zorlu hapishane döneminden sonra 
yine esir değişimi ile dışarı çıktı. Şeyh Ahmed 
Yasin, vücudunu kullanamadığı halde her daim 
abdestli gezen, namazlarını camide cemaatle 
kılan, Kudüs’ü davası olarak gören ve en büyük 
hedefi şehadet olan biriydi. Bu mücahid, 65 yaşın-
da, felçli ve hastalıklarla boğuşuyor olmasının, 
eylemlerine katılmaya ve zulme karşı ses yükselt-
meye engel olmadığının en büyük göstergesidir.

İsrail tarafından 2003 yılında düzenlenen suikast-
ten hafif yaralarla kurtulan Şeyh İmam Ahmet 
Yasin, 22 Mart 2004 tarihinde siyonist hava kuv-
vetlerine bağlı uçaklar tarafından atılan füzelerle 
beraberindeki 4 kişiyle birlikte şehit edildi. 

Sağlam iradenin ve azmin simgesi olan bu şehid, 
füzelerle yapılan saldırı sırasında tekerlekli san-
dalyesiyle sabah namazını kıldığı mescidden 
çıkıyordu. 68 yaşında 52 yıldır felçli olan ve birçok 
hastalığı olan Şeyh sağlıklı olan her bir hücresinin 
hakkını verdiğine ümmeti şahit tutarak Hakka 
yürüyordu.

Evet, ümmetin insaf sahibi her ferdi ondan 
razıdır ama maalesef Şeyh – idarecileri 
başta olmak üzere- suskun kalarak 
şeytana yardım edenlerden şikâyetçiydi.

Şeyh Ahmed Yasin’in duası:

Herkes yaşadığı gibi ölecektir!
1936 yılında Filistin’in Askalan (Aşkelon) şehrinin el Cevra köyünde doğmuş Ahmed Yasin. Daha 
beş yaşında yetim kalmış, 1948 yılında yahudilerin Filistin'in büyük bir bölümünü işgal etmesi 
üzerine annesi ve kardeşleri ile birlikte Gazze’ye göç etmiştir. O dönemin, o coğrafyanın tüm 
fakirlik ve yokluğunu iliklerine kadar hissetmiş, öyle ki Gazze’deki Mısır ordusunun                   
yemekhanelerinde askerlerin artırdığı yemekleri toplayarak karınlarını doyurabilmişlerdi. 
Fakat o, tüm bunlara rağmen daha 12 yaşındayken vatanının istiklalini, milletinin istikbalini 
düşünmeye başlamıştı bile. 16 yaşında Gazze sahilinde arkadaşları ile birlikte iken düşerek 
boynunu kırmış, 68 yıllık ömrünün geri kalanını felçli bir şekilde tekerlekli sandalyede 
geçirmiştir. Liseyi bitirdikten sonra aldığı özel derslerle kendini de en iyi şekilde yetiştirdi. Felç 
sebebiyle konuşmakta zorluk çeken, İsrail hapishanesindeki işkencelerde sağ gözünü tama-
men, sol gözünü ise kısmen kaybeden, yine işkence esnasında içirilen maddeler nedeniyle 
böbrekleri tam çalışmayan bu yiğit insan tamamen sağlıklı arkadaşlarına önderlik ederek 
Hamas’ı (İslami Direniş Örgütü) kurdu. 1984 yılında Ahmet Yasin’e, İsrail devletini yıkmaya 
çalışmak suçlamasıyla 13 yıl hapis cezası verildi. Ancak 11 ay sonra esir değişiminde serbest 
bırakıldı.

Kaldığı yerden çalışmaya devam eden Ahmed Yasin, 1987 yılındaki birinci İntifadanın liderliğini 
üstlendi. Şeyh Yasin’in tutuklanmasıyla İntifadanın biteceğini düşünen İsrail, 1989 yılında 
Ahmet Yasin ile arkadaşlarını yeniden tutukladı. Ancak İsrail’in planları Allah’ın da yardımıyla 
tutmadı. İntifada daha da şiddetlendi. 1990 yılında ilk mahkemeye çıkarıldı ne yapacağını bile-
meyen mahkeme kararı erteleyerek vakit kazanmaya çalıştı.1991 yılında bu sefer 15 ayrı suçtan 
yargılandı. Şeyh Yasin’e müebbet hapis cezası ile birlikte itham edildiği diğer suçlar                 
gerekçesiyle 15 yıl daha hapis cezası verildi. 

Ahmed Yasin - Betül Erdoğan
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“Allah'ım! Ümmetin suskunluğunu sana şikâyet ediyorum! Ben ki kocamış bir yaşlıyım. 
Kurumuş iki elim, ne kalem tutuyor ne de silah! Sesimle yeri inletecek güçte bir hatip de 
değilim! Ben ki saçları ağarmış, ömrümün son demlerinde, türlü hastalıkların yıktığı ve 
üzerinde zamanın belâlarının estiği biriyim! Tek isteğim, benim gibi Müslümanların zaaf ve 
aczinden müteessir olanların yazmasıdır! Siz ey Müslümanlar! Suskun ve aciz, helâk olmuş 
ölüler! Hâlâ kalpleriniz sızlamıyor mu, başımıza gelen bu acı felâketler karşısında? Bir halk 
yok mu? Hiç mi kimse yok, Allah için ve ümmetin namusu için kızacak? Şerefli            
direnişçilerken, bizleri katil teröristler olarak ilan edenlere karşı duracak! Bu ümmet utan-
maz mı, şerefi çiğnenirken? Siyonist katilleri ve uluslararası işbirlikçilerini görmezden 
gelirken! Omuzlarımıza el verecek ve gözyaşlarımızı silecek bir bakış! Bu ümmetin kurum-
ları, sivil güçleri, partileri, teşkilâtları ve bariz şahsiyetleri, Allah için kızmaz mı? Tümü 
birden sokaklara dökülüp, bizim için dua etmeye. ‘Ey Rabbimiz! Gücümüzü topla, zaafımızı 
gider ve mü'min kullarına yardım et!' diye çağıramaz mı? Buna da mı gücünüz yetmiyor? 
Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman alınlarımızda şu yazılacak: Bizler 
direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Ve bizimle birlikte çocuklarımız, kadınlarımız, 
yaşlılarımız ve gençlerimiz ölecek! Onları, bu suspus ve bön ümmete yakıt yapacağız! 
Bizden, teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin! Çünkü biz, bunu yapsak 
da öleceğimizi biliyoruz.

Bırakın savaşçı onuruyla ölelim! Dilerseniz bizimle olun, elinizden geldiğince, öcümüzü 
sizden her biri boynuna taksın! Dilerseniz bize acıyarak ölümümüzü izleyin! Temennimiz, 
Allah'ın, emaneti savsaklayan herkesten kısas almasıdır! Umarız bizim aleyhimize 
olmazsınız! Allah aşkına, bari aleyhimize olmayın! Ey ümmetin liderleri, ey ümmetin halk-
ları! Allah'ım! Sana şikâyette bulunuyorum… Sana şikâyette bulunuyorum… Gücümün 
azlığını, imkânımın yetersizliğini ve insanlara karşı zaafımı Sana şikâyet ediyorum. Sen 
mustazafların Rabbisin… Sen bizim Rabbimizsin… Bizi kime bırakıyorsun? Bize cehennem 
olacak uzaklara mı? Veya düşmana mı? Allah'ım! Akıtılan kanlar, dokunulan ırzlar, çiğne-
nen hürmetler, yetim bırakılan çocuklar, oğlunu yitirmiş anneler, dul kalmış kadınlar, 
yıkılmış evler ve ifsad edilmiş ekinler aşkına, sana şikâyette bulunuyorum. Sana şikâyette 
bulunuyorum! Gücümüz dağıldı… Birliğimiz bozuldu… Yollarımız ayrıldı… Halkımızın 
zaafını ve ümmetimizin bize yardım edip, düşmanı yenmedeki aczini sana şikâyet edi-
yoruz…”

Ahmed Yasin - Betül Erdoğan

Kaynak:

https://www.islamveihsan.com/seyh-ahmed-yasin-kimdir.html

https://www.yeniakit.com.tr/kimdir/%C5%9Eeyh_Ahmet_Yasin

https://www.timeturk.com/seyh-ahmet-yasin-13-yil-once-bugun-sehadete-kavustu/haber-544958
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Sözde bir devlet düşünün, milyonlarca Filistinliyi yerinden, yurdundan sürgün ederek kurulan. 
Direnip ülkesini terk etmeyenleri bin parçaya bölüp aralarına aşılmaz duvar ören. Akla hayale 
gelmez iftira ve suçlar isnat edip birçoğunu hapishanelere atıp işkencelere maruz bırakan. Bir 
devlet düşünün, toprağın asıl sahiplerine yaşama hakkı tanımayan kendi öz vatanlarında 
mülteci durumunda bırakan. Sözde bir devlet düşünün siyasetini entrika, yalan ve yayılmacı 
Siyonist emeller üzerine kuran. Ve bir topluluk düşünün tehdit, zulüm ve gaspçı bir anlayış ile 
üç bin yıldır yaşadıkları topraklardan ölüme göç etmek zorunda bırakılan.

Ziyaret edilmesi için yolculuk yapılması Nebiler Nebisi (s.a.v) tarafından tavsiye edilen üç mes-
cidden birisi olan Mescid-i Aksa ya yolculuğumuz İstanbul havalimanında başlıyor. Sadece 
yolculuk değil, işgal devletinin eziyet ve zulümleri de başlıyor kendi ülkemin topraklarında. 
Birçok arama ve x-ray cihazlarından geçmemize rağmen uçağın kapısında bir görevli el baga-
jlarınızı açtırıp uluorta didik didik ediyor. Bir başka görevli ayakkabılarınıza kadar çıkarttırıp 
tepeden tırnağa etrafınızda bayan yolcularda olmasına rağmen tekrardan arıyor sizi. Hiçbir 
yurtdışı uçuşunda yapılmayan bu muamele işgal devletine yolculukta yapılıyor size. Kanına 
dokunuyor insanın, söylesek te şikayetimizi nafile. Aslında bunun sonrakiler için başlangıç old-
uğunu Tel-aviv havalimanına varınca anlıyoruz. Pasaport kontrolünde size alaycı ifadelerle 
bakılıp, yanınızda ki eşinize dedenizin adının sorulması gibi saçmalıklardan sonra sebepsiz yere 
sizi kafilenizden ayırıp izole bir yerde gerekçesiz şekilde saatlerce bekletip çok değerli zam-
anınızı da alışık oldukları şekilde gasp ediyorlar. Nede olsa gasp onların işi.

Nihayet Kudüs’e doğru yola çıkıyoruz. Yaklaştıkça sanki gül yüzlü, edep ve haya timsali biricik 
Yusuf’unun kokusunu içine çeken Yakup peygamberin vuslatı misali karşılıyor Kudüs sizi. İbra-
him a.s ı yakamayan ateşin koru yakıyor sanki kalbinizi. Biricik oğlu İsmail’i , sevgili eşi Hacer’i 
Mekke-i Mükerreme’de Rabbine emanet ederek emrolunduğu üzere geldiği Filistinin teslimiyeti 
kuşatıyor sizi.

Üzerine atılan iftiralardan Rabbin’e sığınan, gözyaşlarını içine akıtan tertemiz İmran kızı 
Meryem’in tefekkürü, sabrı ve itikadı karşılıyor sizi. Henüz kundakta beşiğinde bir bebek iken 
annesinin tertemiz oluşuna şahitlik eden, Nasıra’lı Peygemberin Allah’ın birliğini, tek oluşunu 
her şeyden üstün oluşunu ve kendisinin O’nun peygamberi oluşunu, kendisinden sonra Ahmet 
(s.a.v) adında gelecek son peygamberi müjdeleyen muştuların yankılandığı sokaklar karşılıyor 
sizi.

Bir Ziyaretin Anatomisi
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği 
basın toplantısında, Filistin meselesine ilişkin 
açıklamalarda bulundu. 

ABD'nin sözde Orta Doğu barış planını değer-
lendiren Heniyye, Hamas’ın bu anlaşmaya 
karşı çıktığını hatırlattı. Planın, Filistin halkı 
ve bütün bölge için tehdit oluşturduğunun 
altını çizen Heniyye, "ABD bölgedeki hegem-
onyasını güçlendirmeye ve Filistinlilerin 
yaşadığı ülkelere baskı kurmaya çalışıyor. 
Ayrıca ABD, İsrail’in güçlenmesi için bölgedeki 
duruma müdahale etmeye çalışıyor." dedi.

Filistin uzlaşısı için 4 öneri

İsmail Heniyye, Filistin uzlaşısının sağlanması 
için 4 öneri sunduklarını, bunlardan ilkinin 
Filistin’de başkanlık ve parlamento    seçim-
lerinin yapılması olduğunu söyledi. 

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mes-
cid-i Aksa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle her vakit namazından 
sonra sterilize edilmeye başlandı.

Açıklamada, Mescid-i Aksa ve diğer camilerde 
Müslümanların namaz kılabileceği, Dünya 
Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığının virüsün 
yayılmasının önlenmesi konusundaki         
önerilerinin dikkate alınması gerektiği vurgu-
landı. Filistin Sağlık Bakanlığından bugün 
yapılan açıklamada, bir otelin çalışanlarında 
Kovid-19 şüphesi görülmesi üzerine Batı 
Şeria'nın tamamında olağanüstü hal ilan 
edildiği duyurulmuştu.

Bakanlık ayrıca, Beytüllahim ile Eriha kentler-
inde tüm eğitim kurumları ile cami ve kilise-
lerin 14 gün süreyle kapatıldığını açıklamıştı. 
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği 
basın toplantısında, Batı Şeria'nın 
güneyindeki Beytüllahim kentinde bulunan 
bir otelde çalışan 7 Filistinliye Kovid-19 
bulaştığını söyledi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 
Filistinlilerin ABD'nin sözde Orta Doğu barış 
planına karşı birleşmesi gerektiğini söyledi.

Dmitri Chirciu   |04.03.2020

Hamas Siyasi Büro Başkanı 
Heniyye: Filistinlilerin 
ABD'nin sözde Orta Doğu 
barış planına karşı birleş 
mesi gerekiyor.

Mescid-i Aksa'da korona      
virüs temizliği
Mescid-i Aksa, yeni tip koronavirüs salgını 
nedeniyle her vakit namazından sonra steri-
lize edilmeye başlandı.

Abdel Ra'ouf Daoud Abdel Ra'uof 
Arnaout,Çağrı Koşak   | 06.03.2020
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Heniyye, "Kudüs'te seçimlerin yapıl-
ması konusunda İsrail'e baskı kura-
cağız. Seçimler, Kudüs ve Gazze Şerid-
isiz gerçekleşemez. Bunu çok kez dile 
getirdik." dedi. İkinci önerinin, tüm 
Filistinli grupların katılacağı ulusal bir 
toplantı düzenlenmesi olduğunu 
belirten Heniyye, üçüncüsünün ise Filis-
tinli grupların genel sekreterliğinin 
toplanması olduğunu belirtti. Heniyye, 
dördüncü önerinin ulusal birlik 
hükümetinin kurulması olduğunu dile 
getirerek, "Oluşturulacak hükümetin 
hedefi, devlet enstitülerinin oluşturul-
ması, seçimlere hazırlığın yapılması ve 
Gazze Şeridi’nin abluka altından 
çıkarılmasıdır." diye konuştu.

Kudüs'ün fethi

Temmuz 1187'de Hittin denilen yerde Haçlılar'la 
yaptığı meydan savaşında büyük bir zafer kazanan 
Selahaddin, Haçlı ordusunu imha etti, bir kısmını 
da esir aldı. Esirler arasında Kral Guy de Lusignan 
ve Kerek-Şevbek bölgesi hakimi Renauld de Chatil-
lon da yer aldı. Selahaddin, bu zaferden sonra hızlı 
bir fetih hareketine girişerek, Filistin'de birçok 
kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde büyüklü 
küçüklü 52 şehir fethettikten sonra 20 Eylül 
1187'de Kudüs'ü kuşattı. Mirac mucizesinin yıl 
dönümü olan 2 Ekim 1187 Cuma günü Kudüs 
fethedildi.

Haçlıların tahrip ettiği Mescid-i Aksa'yı elleriyle 
süpürdü

Kazanılan zafer taşkınlık yapılmadan büyük bir 
olgunluk içinde kutlanırken Haçlılar şehirden 
çıkarıldı. Ancak Selahaddin Eyyubi, diğer Hristiyan-
ların yanı sıra Yahudilerin de şehre yerleşmesine 
izin verdi. Fetih sonrası Kubbetü's Sahra'daki haçın 
da indirilmesinin ardından 88 yıl boyunca duyula-
mayan ezan sesi yeniden şehrin semalarında 
yankılanmaya başladı.

Üç semavi din için de kutsal olan 
Kudüs'ü 88 yıllık Haçlı işgalinden kur-
tararak İslam dünyasının en önemli 
kahramanlarından birisi haline gelen 
Selahaddin Eyyubi, 827 yıl önce bugün 
vefat etti.

Mücahit Türetken   |04.03.2020

Ordu komutanlığı, devlet adamlığı ve 
adaleti ile hem Doğulu hem de Batılı 
tarihçilerin eserlerinde kendisinden 
övgüyle söz ettiği Selahaddin Eyyubi, 
Hicaz bölgesine verdiği önem dolayısıy-
la "Hadimü'l-Haremeyn" (Mekke ve 
Medine'nin hizmetkarı) unvanını kulla-
nan ilk hükümdar oldu.

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Kudüs Fatihi: Selahad-
din Eyyubi'nin ve-
fatının 827. yılı
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İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ediyor. İsrail ordusu, 
Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarıyla İslami Cihad Hareketi'nin silahlı 
kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne (Seraya el-Kudüs) ait mevzileri hedef aldı. Gazze semalarında çok 
sayıda savaş uçağı ve insansız hava aracı (İHA) görülüyor. Bölgeyi hedef alan bombardımanın 
ardından patlama sesleri yükseliyor.

Kudüs Seriyyeleri'nden "saldırıya karşılık verileceği" açıklaması

Öte yandan Kudüs Seriyyeleri, son saldırılara karşılık İsrail'e yeniden roket atışı başlattıklarını 
duyurdu. Kudüs Seriyyeleri Sözcüsü Ebu Hamza, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu 
ifadeleri kullandı: "İsrail'in Gazze ve Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırılara karşılık 
vermeyi sonlandırdığımızı açıklamıştık. Ancak düşman, sözünde durmadı ve bize ait mevzileri 
bombaladı. Biz de saldırıya saldırı ile karşılık verdik."

İsrail ordusu, Gazze'nin farklı bölgeler-
inde İslami Cihad Hareketi'nin silahlı 
kanadı Kudüs Seriyyeleri'ne ait mevzil-
eri hedef aldı.

Halime Afra Aksoy   |24.02.2020

Cumhurbaşkan Erdoğan, "Dünyanın gündemine 
sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru 
tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu 
hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Murat Paksoy   |09.02.2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da 
"İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler 
Arası Kudüs Platformu’nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi.

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Kudüs Fatihi: Selahad-
din Eyyubi'nin ve-
fatının 827. yılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 
Trump'ın sözde barış planına 
tepki: Bu hayalin gerçekleşmes-
ine izin vermeyeceğiz



"Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir"
Öncelikle böyle bir dönemde bu konferansın düzenlenmesini anlamlı ve önemli bulduğunu vur-
gulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan eden 
plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin 
gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Başkanı 
Trump'ın açıkladığı sözde barış planının 
"ilhak planı ve satış belgesi" olduğunu 
belirterek, İİT içinde Filistin'le ilgili karar-
ları destekler görünüp bunun aksine 
hareket edenleri ilkeli davranmaya davet 
etti.

Nazlı Yüzbaşıoğlu, Ömer Tuğrul Çam   

Kuveyt Parlamento Başkanı Ganim, ABD'nin 
hazırladığı sözde barış planının ölü doğduğunu 
söyledi ve plan metninin nüshasını çöpe attı.

Laıth Al-jnaıdı,Gülşen Topçu,Sümeyye Özer   
|08.02.2020

30. Arap Parlamentolar Birliği, Arap Parlamen-
tolar Birliği ve Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Tara-
vine'nin çağrısıyla "Filistinli kardeşlerimizi haklı 
davalarında desteklemek ve yardımcı olmak. Bu, 
Arapların ve Müslümanların da davasıdır." 
temasıyla Ürdün'de toplandı.

Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk Ali 
el-Ganim, konferansta yaptığı konuşmada, 
"Sözde barış planı ölü doğmuştur, bin hükümet 
de gelse bunu pazarlayamaz. Barışçıl bir çözümü 
pazarlamak isteyenlerin, Filistin topraklarında 
Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak gerçek 
bir barışın tesisi için adil bir müzakere ortamı 
oluşturmaya çalışması gerekir." dedi.

Ganim, "Arap ve Müslüman halklar adına 
Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan bu belge 
ve kağıtların yerinin tarihin çöplüğü olduğunu 
söylüyorum." diyerek planın nüshasını çöpe attı. 
Ganim'in bu hareketi toplantıya katılan Arap 
ülkeleri heyetleri tarafından alkışlandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın sözde 
barış planına tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) dışişleri 
bakanları düzeyinde "Açık Katılımlı Acil 
İcra Komitesi" toplantısında yaptığı 
konuşmada, bu toplantının yapılmasını 
teklif eden Filistin Dışişleri Bakanı Riyad 
el-Maliki'ye ve toplantının kısa sürede 
düzenlenmesini sağlayan İİT Genel Sekret-
eri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'e teşek-
kür etti.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald 
Trump'ın sözde barış planını işaret eden 
Çavuşoğlu, "ABD'nin açıkladığı belge barış 
değil, ilhak planıdır. Plan, Kudüs ve Batı 
Şeria'daki İsrail işgal ve ilhakını meşru-
laştırmaya yönelik bir dayatmadır." dedi.

www.davamizkudus.org
11

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Bakan Çavuşoğlu'ndan 
Trump'ın sözde barış 
planına tepki

Kuveyt Parlamento 
Başkanı, ABD'nin sözde 
barış planını çöpe attı



ABD Başkanı Trump, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" 
başkenti olarak kabul edileceğini açıkladı.

Hakan Çopur   |28.01.2020

ABD Başkanı Donald Trump, sözde Orta Doğu barış planını açıklarken, Kudüs'ün İsrail'in 
"bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ve planın Filistinliler için "son şans" olduğunu 
ifade etti.

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın 
toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıkladı. Sözde barış planının 80 
sayfa olduğunu belirten Trump, planın hem İsrail hem de Filistin tarafı için çok değerli maddel-
er içerdiğini savundu. Trump, konuşmasının başında, sözde Orta Doğu barış planı kapsamında 
Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini duyurdu. Donald Trump, 
planının, Filistin'e başkenti Kudüs'ün doğusunda bir bölgede yer alan bağımsız bir devlet 
öngördüğünü ifade etti ve anlaşmanın uygulanması halinde Filistinlilerin bugünkünden 2 kat 
daha fazla toprağa sahip olacağını savundu.

Mescid-i Aksa'nın statüsü değişmeyecek

Öte yandan, Trump, Mescid-i Aksa'nın statüsünün değişmeyeceğini, İsrail'in bu bölgenin 
güvenliğini sağlamaya ve Müslümanların Mescid-i Aksa'daki ibadetlerini yapmasını temin 
etmeye devam edeceğini dile getirdi.
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ABD Başkanı Trump sözde Orta Doğu barış 
planını açıkladı

Basında Kudüs - Yalçın Erki



İsrail Siyasetine Bakış (1948 öncesi ve sonrası)

Bugünkü İsrail siyasetinde Siyonizm’in baskın bir şekilde uygulama alanı bulduğu aşikar.. Hatta 
biraz daha genişletirsek dünya siyaseti Siyonizm işgali altında desek çok da ütopik bir söylem-
de bulunmuş olmayız.

Ancak en başından beri İsrail siyasetinde pratik Siyonizm ile politik siyonizm temsilcilerinin 
mücadelesi devam etmiştir.

Politikler ve pratikler çatışmasının özünde Filistin topraklarının alternatifsizliğine olsa da aslın-
da pek çok açıdan bir farklılaşma mevcuttu. Daha çok Batı Avrupalı bir vizyona sahip Politik 
Siyonistler diplomasi ve tanınma yoluyla Yahudi devletinin kurulup meşruiyetini sürdürülebi-
leceğine inanırlar.

Çoğunluğu Rusya’dan gelen ve buradaki radikalizme müsait zeminden beslenen Pratik Siyonis-
tler içinse en kullanışlı yöntem silaha sarılmak ve Filistin’de Yahudilerin yaşayabileceği yerleri 
zorla ele geçirmek, işgal etmek ve kan dökmek…

Tam da burada 1917 İngiliz manda yönetiminden 1948 sözde devleti ilanı arasındaki süreçte iki 
terör örgütüne değinmek faydalı olacaktır.

Haganah ve İrgun terör örgütleri…

Haganah örgütünün başında David Ben Gurion vardı. Sözde devletin ilk başbakanı ve ikinci 
savunma bakanı. Askeri gücü yanında diplomasiyi önemsiyordu. O dönemler için başta İngil-
tere olmak üzere emperyal güçlerin desteğinin her zaman alınması düşüncesi hakim ve daha 
soğukkanlı bir siyaset izliyordu.

İrgun örgütünün başında ise Menachem Begin vardı. Tamamıyla askeri güç kullanma, yıkım ve 
katliamlardan sonuç alınacağına inanan pratik Siyonizm’in o dönemki temsilcisi. Hamasi 
söylemleriyle tanınan kontrolsüz bir güç…

(Burada şunu belirtmeden geçmeyelim. Siyonizm günümüz tecrübelerle de sabittir ki Dünya ve 
İslam alemi için ciddi bir sorundur. Burada Siyonizm’i derinlemesine inceleyerek düşmanı daha 
iyi tanıma amacı gütmekteyiz. Yoksa siyonizmin alt başlıkları arasında iyi veya kötü ayrımı 
yapmak değil)

1948 sonrasında bu örgütlerden oluşan İsrail ordusu, İrgun örgütüyle Fransa'da silah yüklü bir 
geminin limana yanaştırılmaması nedeniyle çatışmaya girme riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ben 
Gurion'un talimatıyla gemi batırılıyordu.

Bu olaydan sonra Ben Gurion birleştirici rol oynadığı için sivrilirken Menachem Begin'in siyaset 
sahnesinde gözden düşüyordu. Çünkü Begin yeni kurulmuş (sözde) devleti iç savaş riskiyle 
karşı karşıya bırakmıştı.

Haganah örgütü, Theodore Herzl'in fikir babalığını yaptığı politik Siyonizm’in temsilcisi 
olmanın gerektirdiği şekilde Batı ile diplomatik ilişkilerini iyi tutma kaygısı taşıyordu. 
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1917-1948 yılları arası Batı ülkelerine askeri eğitim alması için militanlarını gönderiyordu. 
Gerekçe olarak da eğittiğiniz ekip, gerektiği takdirde güneyde Nazilere karşı savaşacak destek 
gücünüz olur diyorlardı.

1977 yılına gelindiğinde Menachem Begin Herud (Özgürlük) partisi ile tekrar siyaset sahnesine 
çıkıyordu. O yıldan bugüne hala onun ideolojisi hakim Likud partisi Binyamin Netenyahu ile. 

(Son bir yılda 3.kez seçime gidildi. Knesset'te Likud üstünlüğü yine sağlayamadı. Seküler 
Yahudilerin temsilcisi Lieberman, radikal ve dindar Yahudilere taviz vermeyeceğini vaat etti.)

Ben Gurion ise o dönem kuruluşun ilk yıllarından dindarların bir şekilde entegre olacağını 
düşünerek ultra Ortodoks Yahudilere ciddi imtiyazlar vermişti. (Askere almama, vergi ver-
meme, hatta finansal destek verme gibi) Tek şartı yeni kurulan (sözde) devletin ilk yıllarında 
ihtiyacı olan "meşruiyeti" sağlamak ve konsensus oluşturmaktı.

Lakin bugüne gelindiğinde öngörülerinde başarısız çıktığını söylersek yanılmayız. Ultra 
Ortodoks Yahudiler asla İsrail devletini tanımadı. Çünkü İsrail devletinin varlığı onlar için 
yaratıcılarına karşı gelme anlamı taşıyordu. 

Hatta Osmanlı döneminde Siyonistleri Sultan Abdülhamid Han'a şikâyet ettikleri bile söylenir. 
Siyonist hareketin Filistin bölgesinde  kötü planları var diye!

İnançları Mesih gelecek, vaadedilen devleti kuracak…

Suni bir devlet olan İsrail'de bir toplumdan bahsetmek de çok mümkün görünmüyor. 1917 ve 
hatta daha öncesinde başlayan göçlerde ilk gelmeleri beklenen Batı Yahudileri lakin nüfus 
problemi yüzünden peşi sıra gelen Etiyopya, Hindistan gibi dünyanın birçok yerinden gelen 
farklı kültüre sahip Yahudilerle birlikte İsrail birbirine her anlamda zıt kümelerden oluşan bir 
yapı haline dönüştü.

İsrail, bu kümeleri dış tehdit söylemleri, antisemitizm gibi paranoyalarla bir arada tutmaya 
çalışmakta.

Günümüzde ise Ortodoks Yahudiler ve Seküler Yahudiler arasında toplum içinde hala süren 
gerginlikler devam etmektedir. Çünkü Seküler kesim vergileriyle Ultra Ortodoksların hem 
finanse edilmesinden hem de kendilerine bir hayat tarzı dayatılmasından rahatsızlar.

Tahminlere bakıldığında ise 2050 yılına gelindiğinde nüfusu hızla artan Ultra Ortodoks yahudil-
er, Seküler Yahudileri sayısal olarak geçecek. 

Günümüzde Knesset'i düşündüren en büyük çıkmazlardan biri bu.

Çünkü dünya kamuoyunda ekonomik, medya ve askeri gücü bulundurmasına rağmen sicilinde 
gayri meşru lekesi bulunan bir devletin içeriden meşruiyetinin sorgulanması tehlike çanlarını 
çaldıracak.

Düşünün ki kuruluşundan birkaç ay önce adı bile belli olmayan bir (sözde) devlet İsrail için geri 
sayım başlasın!
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“Biz senin, yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu elbette görüyoruz. İşte şimdi kesin olarak seni 
memnun olacağın kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Harâm tarafına çevir; nerede 
olursanız olun yüzünüzü o yöne çevirin. Kuşku yok ki kendilerine kitap verilenler onun rablerin-
den gelmiş bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir.”

Efendimiz aleyhisselam Bakara suresinin bu ayeti (144) nazil oluncaya kadar yani yaklaşık on 
altı ay gibi bir süre Beytü’l-Makdis’e yönelerek namaz kılmışsa da ayette de zikredildiği üzere 
kıblenin Kabe’ye doğru olmasını istiyordu. Nitekim bir mescitte öğle namazını kıldırdığı sırada 
bu ayet nazil oldu ve Efendimiz aleyhisselam derhal yönünü Kabe’ye çevirdi. Onunla birlikte 
tüm cemaat de anında Kabe’ye yöneldiler. Böylece Efendimiz aleyhisselamın, doğup 
büyüdüğü, ancak zorla çıkarıldığı Mekke’deki Kabe’ye yönelme duası kabul oldu.

Kıblenin değişmesi hadisesi Müslümanlar arasında mutluluk sebebi olsa da Yahudi, müşrik ve 
münafıklar için fitne vesilesi oldu. İmanı henüz olgunlaşmamış kimseler kıblenin değişmesini 
tartışma konusu yaparak İslam’la ve Efendimiz aleyhisselamla dalga geçmek istediler. İslam 
düşmanlarının ileri geri konuşmaları dedikodulara yol açtı. Bunun üzerine şu ayeti kerimeler 
nazil oldu: “İnsanlardan bir kısım sefihler, ‘Onları şimdiye kadar yöneldikleri kıbleden 
vazgeçiren sebep nedir?’ diyeceklerdir. De ki: ‘Doğu da batı da Allah’ındır. O, dilediğini dosdoğ-
ru yola iletir.’”

Kıblenin değişmesinin birçok hikmeti vardır. En önemlilerinden birisi ise, Allah’ın müminler 
üzerindeki nimetini tamamlamasıdır. Bu hadiseyle birlikte imanı eksikler ayırt edilmiş ve son 
peygamber Efendimiz aleyhisselamın kıbleyi Kabe’ye çevirmek vasfı tamamlanmıştır.

Kıblenin Değişmesi Hadisesi - Muhammed Yıldız
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Abdullah bin Amr radıyallahu anhtan rivâyet edildiğine göre, Efendimiz aleyhisselam şöyle 
buyurmuştur: “Dâvûd aleyhisselâmın oğlu Süleyman aleyhisselâm Beytü’l-Makdis’in binasını 
bitirince Allah Teâlâ’dan üç dilekte bulunmuştur:

1- İlâhî hükme uygun bir hüküm verme kudreti.

2- Kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat.

3- Yalnız namaz kılmak maksadıyla bu mescide (Mescidi Aksâ’yı kastedip) gelen kimsenin 
annesinden doğduğu gün gibi günahlarından arınmış olarak oradan çıkması.

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem devamında da şöyle buyurdu: “Süleyman aleyhis-
selâmın dilediği ilk iki şey kendisine verilmiştir. Üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasını 
umarım.”

İbn Mace ve Nesai’de zikredilen bu hadisi şerifte Efendimiz aleyhisselam, ilk kıblemiz Mescid-i 
Aksa hakkında önemli bir bilgiyi bize ulaştırmıştır. Bilindiği gibi, Dâvûd aleyhisselamın inşasına 
başladığı Mescid-i Aksa’yı Süleyman aleyhisselam tamamlamıştır. Mescidin inşaatı bittikten 
sonra Allah Teâlâ’dan niyazda bulunarak üç şey istemiştir. Nitekim hadiste zikredilen bu üç 
istekten ilk ikisi kendisine ihsan edilmiş ve bu duaları kabul olmuştur. Üçüncü maddede, inşa 
ettiği mescide namaz kılmak için gelenlerin tüm günahlarının temizlenmesi isteği vardır. Efen-
dimiz aleyhisselam bu duanın kabul edilip edilmediğini haber vermemiş olsa da Süleyman 
aleyhisselamın duasının kabulü için dua etmiştir. Farklı bir hadiste de Mescid-i Aksa’ya gidilip 
orada namaz kılınmasını, buna gücü yetmeyenin kandillerinde yakılmak üzere oraya yağ gön-
dermesini tavsiye eden Efendimiz aleyhisselam, bu hadisi şerifte Süleyman aleyhisselamın üç 
isteğinden birinin, inşa ettiği mescide gidip namaz kılanın günahlarının bağışlanması duasını 
bize haber vermesi oranın önemine işaret etmektedir.
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Yahudiler, Allah Teâla’nın lanetlediği bir kavim 
olmakla beraber yeryüzündeki fesadın da 
gerçek müsebbibidirler. Rabbimiz onlara 
nimet verdikçe onlar daha da şımarmışlar, 
şükretmeleri gerekirken nankörlükte ısrarcı 
olmuşlardır. Allah Teâla’nın kendilerini birinci 
sınıf yarattığına diğer insanların da kendile- 
rine hizmet etmek zorunda olduğuna inanırlar. 
Kendi ırklarını yüceltirler.

Dünya tarihi bu milletin yapmış olduğu fesat-
larla doludur. Bunlar peygamberlerini dahi 
öldürmekten utanmamış bir millettir. Rab-
bimiz İsra Suresi’nde onlardan şöyle      bah-
seder:

"Biz kitapta İsrail oğullarına şu hükmü de 
bildirdik: ‘Siz ülkede iki defa fesat çıkaracak 
ve açık zorbalıklar yapacaksınız. Onlardan 
birincisinin vâdesi geldiğinde, kuvvet ve 
şiddet sahibi olan kullarımızı sizin üzerinize 
musallat ederiz. Onlar sizi yakalayabilmek 
için evlerin aralarına bile girerek her tarafı 
didik didik edip araştırırlar. Bu yerine getiril-
mesi gereken bir sözdür." (İsra Suresi, 17/4-5).

Birçok tefsirci, ayetin bu ihbarını İslam öncesi 
devirlerde Yahudilerin yaptıkları fesat ve 
uğradıkları hezimete hamlederek ona göre 
mana vermişlerdir. Kuşkusuz, Kur’an’ın ifade-
lerinde geçmişe yapılan işaretlerin, geleceğe 
ait işaretleri de barındırmasına engel değildir.

Bu ayetlerden anlaşılmaktadır ki Yahudiler, 
İslâm'ın Mekke döneminden sonra fitne ve 
fesat çıkaracaklar, ancak vakti geldiğinde, 
Rabbimizin: ‘kullarım’ dediği Müslümanlarla 
bu ateş söndürülecek ve Yahudiler bozguna 
uğratılarak, bütün yurtları İslâm'ın kontrolüne 
girecektir. 

Nitekim aynen böyle olmuş, Mekke Dönemi, 
Medine Hicreti ve sonra gelişen olaylarla 
Yahudiler, çıkardıkları her türlü hile ve entri-
kaya rağmen ilk Müslümanlar tarafından 
mağlûp edilmişler.  Medine ve Hayber gibi 
bölgelerdeki Yahudi gücü yok edilerek 
buralardan kovulmuşlardır. Yâni, İsra 17/5. 
âyetindeki vaat gerçekleşmiş ve Yahudiler, 
ikinci fesatlarına kadar bu bölgelerde aktif 
olarak barınma şanslarını kaybetmişlerdir.

Yahudilerin ikinci fesat ve hezimetlerini anla-
tan ayetlerin meali de şöyledir:

 "Bunun ardından sizleri onlara galip getire-
ceğiz, mallar ve çocuklarla size yardım 
edecek ve savaşçılarınızın sayısını arttıra-
cağız. İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş 
olursunuz. Kötülük ederseniz, onu da kendi 
aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken, sonraki 
taşkınlığınızın vakti geldiğinde, kederinizden 
suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi 
yine Mescide girsinler ve ele geçirdiklerini 
mahvetsinler diye başınıza  düşmanlarınızı 
musallat edeceğiz"(İsra Suresi, 17/6-7).

İslâm'ın ilk devirlerindeki Yahudilerle olan mü-
cadeleden sonra 1948'lere kadar önemli bir 
Yahudi meselesiyle uğraşmayan Müslümanlar, 
1948 yılında Yahudilerin bir İsrail Devleti kur-
masıyla ikinci Yahudi fesadıyla karşılaşmışlar 
ve Yahudiler, hâkimiyeti tesis ederek, bu 
bölgeyi ele geçirmişlerdir.

İlk fesat ve bozgunculuk sonucunda maruz 
kaldıkları felaket, M.Ö. 598’de Babil kralı Buh-
tu’n-Nasr’ın Kudüs’ü ve Beytü’l-Makdis’i yerle 
bir etmesiyle gerçekleşmiştir. Buhtu’n-Nasr , 
İsrailoğullarını  Filistin’den çıkarıp çeşitli 
ülkelere sürmüştür.
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İkinci hezimetleri ise, inşallah yakındır. Çünkü, 
ayette gelecek felaketten önce yapacakları 
bozgunculuğun bütün unsurları ifade edildiği 
gibi gerçekleşmiştir: Şöyle ki; Siyonistler, 
Batının süper güçlerinin desteği ile sun’î bir 
devleti 1948’de Filistin topraklarını işgal 
ederek o topraklar üzerinde kurdu. Binlerce 
Filistinli Müslüman’ı yurtlarından kovup, İslam 
dünyasını adeta ateşe verdi. Bu açıdan 
bakıldığında bu ayet, mazlum Müslümanların 
haklarını alıp vatanlarına kavuşacaklarına bir 
işaret sayılabilir. İslam elbette galip gelecektir.

Yahudilerin bir gün galip gelerek, yeniden 
devlet kuracaklarının bizlere bildirildiği İsra 6. 
âyetten sonra gelen İsra 7. ayette de, bu devlet 
zulmünün bir gün biteceği ve Müslümanların 
ilkinde olduğu gibi tekrar Mescid-i Aksa'ya 
girerek Yahudileri cezalandıracağı müjdelen-
mektedir. Dikkat edilirse, Müslümanların 
tekrar Mescid-i Aksa'ya gireceği ifadesinde; 
Mescid'in Yahudilerin işgalinde olacağı da 
anlatılmak istenmiştir. Nitekim Mescid-i Aksa, 
1967 yılında Yahudilerin eline geçmiş ve 
Müslümanlar ibadet için bile Mescid-i Aksâ’ya 
zor şartlar altında girebilmektedir.

Aslında tarihe baktığımız zaman, Endülüs ve 
Osmanlı başta olmak üzere zor durumdaki 
Yahudilere Müslümanlar hep sahip çıkmışlar. 
Ancak günümüzde olduğu gibi Yahudiler eller-
ine geçirdikleri imkân ve gücü Müslümanlara 
zulmederek kullanmışlardır. Bu zulüm asla 
devam etmeyecektir. Adalet mutlaka yerini 
bulacaktır. Fakat Rabbimiz Müslümanlardan 
gayret, samimiyet ve biraz da hareket bekle-
mektedir. Müslümanlar mutlaka galip                 
gelecekler, Mescid-i Aksâ’yı fethedeceklerdir. 
Yahudiler de mutlaka kaybedeceklerdir. 

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 
buyuruyor ki:

"Müslümanlar, Yahudilerle harp etmedikçe 
kıyamet kopmayacak. Harp olacak ve 
Müslümanlar onları kırıp mahvedecekler. 
Öyle ki, Yahudilerden bir kimse bir ağaç veya 
bir taşın arkasına saklanacak olsa, o ağaç ve 
taş dile gelerek "Ey Müslüman, ey Allah'ın 
kulu, arkamda bir Yahudi var, gel onu öldür," 
diyecek. Sadece Ğarkad ağacı haber vermey-
ecek, çünkü bu ağaç, onların ağacıdır. 
(Müslim, Fiten, 82).

Kıymetli dostum ve Kudüs’ü kendine dert 
edinen kardeşim! Davamız, inancımız bu 
kadar açık ve net olduğu halde niçin hala 
canla başla çalışmıyoruz. Yahudiler batıl dava-
larında ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. 
Bütün Yahudiler, Hristiyanlar Kudüs’ü elde 
tutmak için çalışıyorlar. Fakat ne yazık ki tevhi-
di savunan Müslümanlar param parça 
olmuşlardır.

Kardeşlerim, bu ümmet ne zaman parça parça 
olduysa kaybetmiş, ne zaman birlik olduysa 
kazanmıştır. Ebû Ubeyd b. Cerrah’ın komu-
tasındaki ihlaslı İslâm ordusu, Hz. Ömer’in 
refakati ile dağınık Hristiyanlardan Kudüs’ü 
aldı ve çağlara örnek olacak bir uygulama 
ortaya koydu. Müslümanlar kendi aralarında 
birliği kaybedince Hristiyanlar (haçlı seferleri) 
Kudüs’ü geri aldı. Salahaddin Eyyübi 
Müslümanları toparlayıp Kudüs’ü tekrar geri 
aldı. Osmanlı Kudüs’e 400 küsur sene hizmet 
etti. Sonunda maalesef Müslümanların zayı-
flaması, parçalanması ve Hilafetin kaldırıl-
masından sonra tekrar Kudüs’ü kaybettik. Şu 
anda Küdsü Şerif tekrar fetih beklemektedir. 
Yahudilerin kaybedeceğini Rabbimiz bize 
bildirmiştir. Ancak Kudüs’ü geri almak için 
“İBRAHİMİ DURUŞA” ihtiyaç vardır.

Rabbim kazananlardan olmayı nasip eylesin. 



Haçlıların (Frenklerin) Kudüs şehrini işgal 
ettiği dönem, hicri 16 miladi 636 yılında 
gerçekleşen Müslümanların fethi sonrasında 
genel olarak Beytülmakdis şehri, özellikle de 
mübarek Mescid-i Aksa’nın başından geçen en 
kasvetli ve kötü günler sayılmaktadır. Bu 
dönemde şehir 1099 ile 1187 yılları arasında 
88 yıl işgal altında kalmış, Müslümanların 
Mescid-i Aksa’da namaz kılması engellenmiş 
ve Mescid-i Aksa Avrupa’dan gelen işgalci 
haçlı güçlerinin karargahına çevrilmiştir.

Haçlı orduları Avrupa’dan din adamlarının 
teşviki ile ve mukaddes kabri Müslüman-
lardan kurtarma iddiası ile yola çıkmışlardır. 
Ancak bu kampanyayı yürütenlerin ekonomik 
hedefleri ve sömürge arzuları dini iddiaların 
altında gizlenemeyecek kadar açıktır.  Haçlı 
kuvvetleri, Müslüman devletçiklerin ve emir-
liklerinin kendi aralarındaki çatışmalarından 
kaynaklı yaşadıkları ciddi zayıflıktan faydala-
narak Avrupalı prens ve şövalyelerin yönettiği 
İslam topraklarını işgal etmişlerdir. 

Şam tarafından birçok şehrin düşmesi ve haçlı 
emirliklerinin kurulması sonrasında haçlılar o 
dönemde Fatımilerin kontrolü altında bulu-
nan Beytülmakdis şehrine ulaştılar ve şehri 
kuşattılar. 40 gün süren kuşatma sonrasında 
hicri 497 miladi 1099 yılında şehre girmeyi 
başardılar. Bizzat haçlı tarihçilerinin                     
rivayetlerine göre üç gün boyunca gerek 
şehrin yerli ahalisi gerekse korunmak için 
şehre sığınan herkesi kılıçtan geçirdiler. 
Cadde ve sokaklar cesetlerle doldu. Bazı kay-
nakların yetmiş bin kişi civarında diye belirt-
tiği bu katliam sonrasında şehrin sokakların-
da cesetlerden dolayı zor yürünür hale geldi. 

Öte yandan bu dönemde Mescid-i aksa 
haçlıların Beytülmakdis şehrini işgalinin 
korkunç manzaralarından birine tanıklık 
etmiştir. Binlerce kişi mescidin hürmetine 
öldürülmeyeceklerini umarak şehre sığın-
mışlar, ancak haçlılar tarafından bizzat mes-
citte katledilmişlerdir. Gerek Müslümanlara 
gerekse haçlılara ait birçok kaynak yaşanan 
bu katliamı aktarmıştır. 

Haçlı İşgali Döneminde Mescid-i Aksa Tarihi
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İlk dönem haçlı savaşları ile ilgilenen modern 
tarih Frenk olayları (Gesta Fransorum) şöyle 
demektedir. “Haçlılar Süleyman mabedine 
(Mescid-i Aksa’ya) varıncaya kadar herkesi 
öldürüp kılıçtan geçirdiler. Adamlarımızın 
ayaklarının topuklarına kadar kan içinde 
kaldığı büyük bir katliam yaşandı…” Haçlı 
tarihçi Raymond De Gilles de “Beytülmakdis’i 
işgal eden Frenkler” isimli kitabında şunları 
eklemektedir; Beytülmakdis ahalisinin cadde 
ve sokaklarda maruz kaldığı iğrenç katliamlar, 
adet üzere dini ritüellerin gerçekleştirildiği 
Süleyman mabedinde (Mescid-i Aksa'da) mey-
dana gelenlere kıyaslandığında çok küçük 
kalmaktaydı. 
Peki orada ne yaşandı? Gerçeği size haber verdiğimde kabul etme kudretinizin ötesine 
geçecek… Bu nedenle bırakın en azından şu kadar söylemekle yetinelim. Adamlarımız 
[haçlılar] Süleyman tapınağında ve koridorlarında dizlerine ve atlarının dizginlerine ulaşana 
kadar kana battılar. Gerçekten de, bu yeri kâfirlerin [Müslümanlar] kanıyla doldurmak tanrının 
büyük ve harika bir hükmüydü. Çünkü Kudüs küfürlerinden çok acı çekmişti. Şehir cesetler ve 
kanla doluydu."

Çağdaş haçlı tarihçi Fuşya Al-Shartari, Beytülmakdis seferi tarihi adlı kitabında şöyle demekte-
dir. “Diğer bazıları tanrı tapınağına ve Süleyman tapınağına kaçtılar. Mabedin meydanında ver 
etrafında büyük bir savaş yaşandı. Savaşçılarımızdan kaçma imkanları yoktu. Birçoğu Süley-
man mabedinin meydanına kaçtılar. Ölüp yere düşmeleri için üzerlerine ok yağmuru yapıldı. 
Mabette yaklaşık on bin kişi fiilen katledildi. Eğer orada olsaydın ayaklarımızın bileklerine 
kadar katledilenlerin kanlarına boyandığını görürdün, fakat bundan fazla daha ne aktarmam 
gerekir? İçlerinden kimse hayatta kalmadı.  Kadınlar ve çocuklar bile kurtulamadılar.” Öte 
yandan Fuşya Mescid-i Aksa'da bulunan çok miktarda altın gümüş ve değerli taşların haçlı 
komutanı "Tarkrad" tarafından yağmalandığını eklemektedir. 

Müslüman tarihçi İbni Esir ise 492 yılında yaşanan olaylarla ilgili olarak şunları kaydetmekte-
dir; “Frenkler Mescid-i Aksa'da yetmiş binden fazla kişiyi katlettiler. İçlerinde Müslümanların 
imamları, alimleri, abitleri ve zahitleri bulunuyordu. Bazıları kendi yurtlarını terk ederek bu 
şerefli mevkie komşu olmuşlardı.” İbnü'l esir devamında Mescid-i Aksa'dan alınan kıymetli eşy-
aların detaylarını da vermektedir. Aktardığına göre Kubbetüssahra’dan her biri üç bin altı yüz 
dirhem ağırlığında olan kırk küsur kandil yağmalanmıştır. Bununla birlikte yüz elli kadar küçük 
kandil ve yirmi küsur altın kandil yağmalanmıştır. Sayılamayacak kadar çok malı ganimet 
olarak ele geçirdiler ifadesi ile sözlerini bitirmektedir.

Şam tarafından birçok şehrin düşmesi ve haçlı 
emirliklerinin kurulması sonrasında haçlılar o 
dönemde Fatımilerin kontrolü altında bulu-
nan Beytülmakdis şehrine ulaştılar ve şehri 
kuşattılar. 40 gün süren kuşatma sonrasında 
hicri 497 miladi 1099 yılında şehre girmeyi 
başardılar. Bizzat haçlı tarihçilerinin                     
rivayetlerine göre üç gün boyunca gerek 
şehrin yerli ahalisi gerekse korunmak için 
şehre sığınan herkesi kılıçtan geçirdiler. 
Cadde ve sokaklar cesetlerle doldu. Bazı kay-
nakların yetmiş bin kişi civarında diye belirt-
tiği bu katliam sonrasında şehrin sokakların-
da cesetlerden dolayı zor yürünür hale geldi. 

Öte yandan bu dönemde Mescid-i aksa 
haçlıların Beytülmakdis şehrini işgalinin 
korkunç manzaralarından birine tanıklık 
etmiştir. Binlerce kişi mescidin hürmetine 
öldürülmeyeceklerini umarak şehre sığın-
mışlar, ancak haçlılar tarafından bizzat mes-
citte katledilmişlerdir. Gerek Müslümanlara 
gerekse haçlılara ait birçok kaynak yaşanan 
bu katliamı aktarmıştır. 

Haçlı İşgali Döneminde Mescid-i Aksa Tarihi
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Haçlılar Kudüs şehrinde canlı bıraktıklarını caddelerin ve Mescid-i Aksa meydanının 
cesetlerden temizlenmesi için kullandılar. Ardından Mescid-i Aksa'yı yeniden kullanmaya 
başladılar. Mescid-i Aksa’nın tabiatını ve sembollerini değiştirmeyi hedefleyen birtakım işlem-
ler yaptılar ve haçlı tesislerine çevirdiler. 

1. Haçlı Kudüs kralı Baldwin (Kudüs şehri, işgalden sonra bir haçlı krallığı olmuştur.),      
Mescid-i Aksa’da özellikle de ön camide kendisine bir kraliyet konutu düzenledi. 

2. Haçlı kralı bir başka karargâha geçtiğinde ön cami radikal Hristiyanlıkları ile bilinen 
tapınak şövalyelerine verildi. Caminin sembollerini değiştirdiler ve dekorasyonunu tahrip   
ettiler. Odalara ve salonlara bölüp, kilise konut depo ve idari karargâh gibi bölümlere ayırdılar. 

3. Kubbetüssahra’yı kiliseye çevirerek “Azizlerin Kudüs'ü Kilisesi” adını verdiler.                 
İçerisindeki İslami sembolleri ve simgelerin Hristiyan simgelerle ve heykellerle değiştirdiler. 
Üzerine büyük bir altın haç taktılar.

4. Tapınak şövalyeleri Mescid-i Aksa’nın güneydoğusundaki köşede bulunan Mervani 
namazgahını atları için ahıra çevirdiler. Atlarını bağlamak için direklerini geldiler. Aykırı olarak 
bugün birçok yabancı kaynağın da isimlendirdiği gibi burayı Süleyman ahırları diye                  
isimlendirdiler. 

5. Silsile kubbesi kiliseye çevrildi. 

6. Mescid-i Aksa meydanında bir kilise inşa etmeye başladılar, ancak tamamlayamadılar. 

7. Mescidin batı tarafında haçlı silahları ve ordu erzakı için bir depo yaptılar. 

Mescid-i Aksa tarihinin bu dönemi rahiplerin Kubbetüssahra’da bulunan Beytülmakdis     
kayasının parçalarını kopararak hacılara ve ziyaretçilere ülkelerine götürüp bereketlenmeleri 
için altın ağırlığında satmalarına tanıklık etti. Sonunda kralları bu ticaretin devam etmesi 
halinde tamamen kaybolmasından korkarak, korunması ve yerinde kalabilmesi için mermer 
ile        kaplanmasını ve etrafının demir bariyer ile çevrilmesini emretti.

Acı veren bu hal haçlıların Kudüs şehrini işgal altında tuttukları 90 yıl boyunca devam etti. 
Sonunda Mescid-i Aksa hicri 583 miladi 1187 yılında sultan Selahaddin Eyyubi ve                            
beraberindeki mücahitler tarafından tekrar fethedilince eski yerine ve temizliğine kavuştu. 

Haçlı İşgali Döneminde Mescid-i Aksa Tarihi
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Haçlılar Kudüs şehrinde canlı bıraktıklarını caddelerin ve Mescid-i Aksa meydanının 
cesetlerden temizlenmesi için kullandılar. Ardından Mescid-i Aksa'yı yeniden kullanmaya 
başladılar. Mescid-i Aksa’nın tabiatını ve sembollerini değiştirmeyi hedefleyen birtakım işlem-
ler yaptılar ve haçlı tesislerine çevirdiler. 

1. Haçlı Kudüs kralı Baldwin (Kudüs şehri, işgalden sonra bir haçlı krallığı olmuştur.),      
Mescid-i Aksa’da özellikle de ön camide kendisine bir kraliyet konutu düzenledi. 

2. Haçlı kralı bir başka karargâha geçtiğinde ön cami radikal Hristiyanlıkları ile bilinen 
tapınak şövalyelerine verildi. Caminin sembollerini değiştirdiler ve dekorasyonunu tahrip   
ettiler. Odalara ve salonlara bölüp, kilise konut depo ve idari karargâh gibi bölümlere ayırdılar. 

3. Kubbetüssahra’yı kiliseye çevirerek “Azizlerin Kudüs'ü Kilisesi” adını verdiler.                 
İçerisindeki İslami sembolleri ve simgelerin Hristiyan simgelerle ve heykellerle değiştirdiler. 
Üzerine büyük bir altın haç taktılar.

4. Tapınak şövalyeleri Mescid-i Aksa’nın güneydoğusundaki köşede bulunan Mervani 
namazgahını atları için ahıra çevirdiler. Atlarını bağlamak için direklerini geldiler. Aykırı olarak 
bugün birçok yabancı kaynağın da isimlendirdiği gibi burayı Süleyman ahırları diye                  
isimlendirdiler. 

5. Silsile kubbesi kiliseye çevrildi. 

6. Mescid-i Aksa meydanında bir kilise inşa etmeye başladılar, ancak tamamlayamadılar. 

7. Mescidin batı tarafında haçlı silahları ve ordu erzakı için bir depo yaptılar. 

Mescid-i Aksa tarihinin bu dönemi rahiplerin Kubbetüssahra’da bulunan Beytülmakdis     
kayasının parçalarını kopararak hacılara ve ziyaretçilere ülkelerine götürüp bereketlenmeleri 
için altın ağırlığında satmalarına tanıklık etti. Sonunda kralları bu ticaretin devam etmesi 
halinde tamamen kaybolmasından korkarak, korunması ve yerinde kalabilmesi için mermer 
ile        kaplanmasını ve etrafının demir bariyer ile çevrilmesini emretti.

Acı veren bu hal haçlıların Kudüs şehrini işgal altında tuttukları 90 yıl boyunca devam etti. 
Sonunda Mescid-i Aksa hicri 583 miladi 1187 yılında sultan Selahaddin Eyyubi ve                            
beraberindeki mücahitler tarafından tekrar fethedilince eski yerine ve temizliğine kavuştu. 

Daha önce defalarca gördüğünüz bu haritanın birçok anlamı var.

“İşgalin tarihi ile ilgili birkaç cilt kitabın anlatamayacağı kadar çok şey öğreten bir harita” en 
basit tanımı ile.

Bugünlerde ise farklı bir mesajı var bize. Malum şer odaklarının ilan ettiği “yüzyılın anlaşması” 
na beklenen desteklerden biri de Körfez’deki Müslüman ülkelerden geldi. Bir sözcünün bu 
anlaşmaya evet denmesi gerektiğini ispatlamak için öne sürdüğü gerekçe oldukça manidar 
bulundu. 

Evet denmeli çünkü..“Filistin her hayır dediğinde kaybetti”  

Söylenende bir gerçeklik var. Yahudi diasporasının güdümündeki uluslararası örgütler ya da 
işgal devletinin hamiliği için yarışan süper güçler belli periyotlarla mağdur coğrafyanın mazlum 
halkına teklif getirir. Kamera önünde çay kaşığı ile verilen lütfun bedeli kepçe ile alınmak  
şartıyla. Her teklifte kabule teşne işbirlikçi bir ortakta bulunur. Bazen Filistin topraklarından 
bazen de Filistini sever gibi görünen dış coğrafyadan. Teklif onurlu insanlar tarafından reddedil-
ir. Hemen ardından “bakın yaptığımız barış teklifi karşılık bulmadı o zaman bizim güç kullan-
ma/öldürme/işgal etme hakkımız var” denerek zulümde bir safha ileri gidilir.

Dersimizi düzgün alırsak tarih tekerrür etmeyecek

Sultanın dediği gibi “ dostlarıyla uğraşanlar düşmanlarıyla savaşmaya fırsat bulamaz” Birlik 
olacağız. Haklı olduğumuza ve kazanacağımıza inanacağız.

 Dört kutulu bu haritaya beşinci kutunun ( tüm toprakların işgalciye teslim edileceği)   eklenme-
sine izin vermeyeceğiz. 

Gün gelecek haritayı tek kutulu olarak çizeceğiz: nehirden-denize kadar tek parça halinde..…
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30 Mart Filistin Toprak Günü

30 Mart Toprak Günü’nün 44. Yıl dönemi, tüm dünyada yayılan corona virüs nedeniyle kutlan-
amadı. Her yıl yapılan vefa toplantılarının yerine ferdî olarak ‘’Bayrağını Yükselt’’ kampanyası 
başlatıldı.  Kudüs, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli şehirlerinde ve  1948 yılında işgal 
edilen topraklarda evlerin balkonlarına Filistin bayrakları asılarak birlik-beraberlik ruhu          
sergilendi.

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı                    
Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto 
etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. 
İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile 
İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle 
büyük önem kazandı.

Olayın gerçekleştiği tarihte hiç yahudi bulumayan Deir Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin 
yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

Aslında Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen 1948'de işgalci 
İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor. Resmileşen işgal adım adım 
ilerledi ve Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometre- 
karelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının 
sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.Milyonlar sürgünde yaşıyor

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarının yanı sıra başta Suriye, Lübnan ve Ürdün 
olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde vatanlarından uzakta hayat süren milyonlarca             
Filistinli, her an ana yurtlarına dönme hedefini gönüllerinde taşıyor. Nekbe nin sembolü olan 
anahtarlar hala saklanıp  “bir gün mutlaka” temrini nesilden nesille aktarılıyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) "Evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzu-
layan mültecilerin, mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirmelerine izin    
verilmeli ve geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için tazminat ödenmeli" şeklindeki 194 
sayılı kararını ise İsrail uygulamayı reddediyor.

İsrail'in amacı Filistin'i Yahudileştirmek, İsrail, kendi vatandaşı olan Arapların topraklarına el 
koyuyor. 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarında da yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini giderek 
arttırıyor. Bütün bu politikaların bir tek amacı var. O da Kudüs'ün doğu tarafını ve geri kalan 
Filistin topraklarını Yahudileştirmek.

İşgal edilmiş toprakları içerisinde bulunan 920 köy ve kasabada Arapların yaşamasının yasak 
olmasının anlamsızlığı şu örnekle daha kolay anlaşılır…

“Türkiye'de Müslüman olmayanların yaşamasının yasak olduğu bir yer yok. Ya da Fransa'da 
Hristiyan olmayanların yaşamasının yasak olduğu bir yer yok. Ancak İsrail'de Yahudi olmayan-
ların yaşamasının yasak olduğu yüzlerce yer var."

Toprağın gerçek sahipleriyle ve özgürlüğüyle buluştuğu günleri görmek ümidi ve niyazı ile…
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(Bu yazıdaki teknik bilgiler Anadolu Ajansından alınmıştır.)

30 Mart Toprak Günü’nün 44. Yıl dönemi, tüm dünyada yayılan corona virüs nedeniyle kutlan-
amadı. Her yıl yapılan vefa toplantılarının yerine ferdî olarak ‘’Bayrağını Yükselt’’ kampanyası 
başlatıldı.  Kudüs, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli şehirlerinde ve  1948 yılında işgal 
edilen topraklarda evlerin balkonlarına Filistin bayrakları asılarak birlik-beraberlik ruhu          
sergilendi.

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı                    
Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto 
etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. 
İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile 
İsrail vatandaşı olan Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması sebebiyle 
büyük önem kazandı.

Olayın gerçekleştiği tarihte hiç yahudi bulumayan Deir Hanna beldesinde yaşayan Filistinlilerin 
yaklaşık yüzde 20'sini Hristiyanlar, geri kalanını ise Müslümanlar oluşturuyordu.

Aslında Toprak Günü'nün geçmişi "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak bilinen 1948'de işgalci 
İsrail'in kurulması ve sonrasındaki olaylar zincirine kadar uzanıyor. Resmileşen işgal adım adım 
ilerledi ve Filistin İstatistik Merkezinin Mart 2015'teki verilerine göre İsrail, 27 bin kilometre- 
karelik Filistin topraklarının yüzde 85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının 
sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.Milyonlar sürgünde yaşıyor

Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki mülteci kamplarının yanı sıra başta Suriye, Lübnan ve Ürdün 
olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde vatanlarından uzakta hayat süren milyonlarca             
Filistinli, her an ana yurtlarına dönme hedefini gönüllerinde taşıyor. Nekbe nin sembolü olan 
anahtarlar hala saklanıp  “bir gün mutlaka” temrini nesilden nesille aktarılıyor

Birleşmiş Milletler'in (BM) "Evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzu-
layan mültecilerin, mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirmelerine izin    
verilmeli ve geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için tazminat ödenmeli" şeklindeki 194 
sayılı kararını ise İsrail uygulamayı reddediyor.

İsrail'in amacı Filistin'i Yahudileştirmek, İsrail, kendi vatandaşı olan Arapların topraklarına el 
koyuyor. 1967'de işgal ettiği Filistin topraklarında da yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini giderek 
arttırıyor. Bütün bu politikaların bir tek amacı var. O da Kudüs'ün doğu tarafını ve geri kalan 
Filistin topraklarını Yahudileştirmek.

İşgal edilmiş toprakları içerisinde bulunan 920 köy ve kasabada Arapların yaşamasının yasak 
olmasının anlamsızlığı şu örnekle daha kolay anlaşılır…

“Türkiye'de Müslüman olmayanların yaşamasının yasak olduğu bir yer yok. Ya da Fransa'da 
Hristiyan olmayanların yaşamasının yasak olduğu bir yer yok. Ancak İsrail'de Yahudi olmayan-
ların yaşamasının yasak olduğu yüzlerce yer var."

Toprağın gerçek sahipleriyle ve özgürlüğüyle buluştuğu günleri görmek ümidi ve niyazı ile…
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Rahman ve rahim olan Allahın adıyla..

Muhterem hocam öncelikle İstanbulumuza hoşgeldiniz, şeref verdiniz. 

- Davamız Kudüs: Hocam, konuşmamıza başlamadan 
önce sizi kısaca tanımak isteriz?
-El-Zurba:

Es selamu aleyküm,

Öncelikle, bizleri sizinle bir araya getiren Allah’a hamdü senalar 
olsun. Ve sizin gibi temiz, güzel, salih insanlarla beni buluşturan 
Rabbime binlerce şükürler olsun. 

Kendimi kısaca tanıtmam gerekirse, ben  mübarek Mescid-i Aksa İmamlarından Abdülkerim 
El-Zurba’yım. 1951 yılında Kudüs’te dünyaya geldim. 

Babam da Mescid-i Aksa’nın imamlarındandı, bu sebeple ben de küçük yaşlarımdan itibaren 
babamla birlikte sık sık mübarek Mescid-i Aksa’ya gidip hafızlık yapan talebeleri imrenerek 
izleyip kendimce onlara eşlik etmeye çalışıyordum. 

 Eğitim hayatım  Mescid-i Aksa’nın içerisinde bulunan ve adeta Filistinli Müslümanlar için ilim 
yuvası olan İslam Medresesinde başladı. Akademik ve İslami ilimleri orada öğrendim. Daha son-
rasında el Halil şehrine gidip orada İslami ilimler fakültesinde okudum. İki yıl sonra Beyt’ül-Mak-
dis’e döndüm ve iki sene İslami ilimler eğitimime devam ettim. Mezuniyetimin ardından 
Kudüs’te Şeyh Lu’lu Camiinde imam olarak göreve başladım. Bu camide beş yıl görev yaptıktan 
sonra –elhamdülillah- tayinim mübarek Mescidi Aksa’ya çıktı. Göreve ilk başladığımda Mescid-i 
Aksa’nın en genç imamıydım. imam olduğumda  yirmili yaşlardaydım. O günlerde Mescid-i 
Aksa’da özellikle gençlerin sayısı çok azdı. Mescid-i Aksa’nın cemaati genelde ileri yaşlardaki 
büyüklerimizdi. Size şunu da ifade edeyim 1970 öncesinde Cuma namazları dahi çoğunlukla 2-3 
saf oluyordu. Tabiki bunda İsrail’in belirli yaş üzeri hariç Müslümanların ibadetlerini engelleme 
siyaseti de etkiliydi. Daha sonraki yıllarda hamdolsun Mescidi Aksa’daki gençlerin sayısı giderek 
artmaya başladı. 

Vazife yaptığımız süre içinde Mescid-i Aksa’ya birçok alimler, birçok hizmet ehli idareciler, 
önemli şahsiyetler geldi ve orada hem yetiştiler, hem talebe yetiştirdiler. Tüm bu insanlar, 
taşıdıkları sorumluluğun büyüklüğünü biliyorlardı. Hizmetlerini ifa ederken mekana saygı ve 
hürmette de kusur etmiyorlardı.

Mescid-i  Aksa’da yapmış olduğum imamlık vazifesi  46 yıl sürdü. Bazı vakitler Kıble Mescid-i, 
bazı vakitler Kubbet’us Sahra Mescidinde bu şerefli vazifeyi ifa etmeye çalıştık.

Mescid-i Aksa’nın bereketiyle  hamdolsun günlerimiz, haftalarımız,  aylarımız, senelerimiz  böyle 
geçti. Başka yerde olsa belki yorgunluk hissedilirdi, ama mekanın bereketi vesilesi ile günler 
geçtikçe  aşkım, şevkim, iştiyakım daha da arttı. Akşam ve yatsı namazları arasında talebelere ve 
cemaate dini ilimlerle ilgili dersler vermeye de çalıştım.

Şeyh Abdülkerim El-Zurba Röportajı
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- Davamız Kudüs: Hocam dile kolay  
yarım asır, neredeyse bir insan ömrü. 
Unutamadığınız acı, tatlı bir çok 
hatıranız vardır. İlk anda akılınıza ge-
lenlerden birkaçını                                         
paylaşabilirmisiniz?

- El-Zurba: 1996 yılıydı. Mescid-i Aksa’nın 
içerisinde bana bir oda ayrılmıştı. Orada gelen 
ziyaretçilerle ders yapıyor, önemli şahsiyetleri 
misafir ediyorduk. Bir gün, sabah namazından 
sonra eve gitmiştim. Ben eve gittikten sonra, 
bir cani gelip etrafa rastgele ateş açıp Mescid-i 
Aksa’nın görevlilerinden bir tanesini orada 
şehid etti. Namaz kılan cemaatten yaralananlar 
oldu, döndüğümde gördüğüm tabloyu unu-
tamam.

Elhamdülillah bu sabah insanları cömert olan, 
misafire iyi davranan bir milletin fertleriyle 
biraraya  geldik. Güzel olan yerin halkıda  güzel 
oluyor. İki güzellik İstanbul da bir arada. Ayrıca 
buradaki kardeşlerimizin çok güzel bir hayat 
tarzları var. 

Beyt’ül-maktis’te sabah namazları sonrasında 
bazı kardeşlerin kalıp zikir ile meşgul olduk-
larını görüyoruz. Özellikle, Cuma günleri sabah 
namazı sonrası zikir meclisi, sonrasında kah-
valtı ikramı yapılıyor. Diğer günlerde   işrak 
namazından sonra bu ikramlar yapılıyor. Bu 
sabah burada yaptığınız ikramlar bana yine 
Aksamızı hatırlattı. Allah sizden razı olsun. Ben 
Türkiye’deki kardeşlerimi kendi ailem gibi 
görüyorum.  Filistin’deki gibi sizlerin de genel-
likle perşembe günleri (Cuma akşamları) 
biraraya gelip, güzel meclisler yaptığınızı 
görüyor, duyuyor ve gerçekten çok mutlu     
oluyorum. 

Gerçek anlamdaki İslam işte budur. Biraraya 
gelmek,  sıla-i rahim yapmak ve İslami konu-
ları konuşmak. Filistin’de maalesef bu kadar 
coşkulu kalabalık meclisler bulamıyoruz. 
Bizler çok dertliyiz, çok sıkıntılıyız.                  
Dertlerimiz çok. İnsanlar işlerine                        
gittiklerinde Mescid-i Aksa boş kalıyor, 
herkes rızık peşinde     işlerine gidince ne 
yazık ki mescid bomboş ve mahzun kalıyor.              
Mescidde     kimsenin olmamasını fırsata çev-
irip,       kardeşlerimiz işteyken onlar Mescid-i 
Aksa’ya çok sayıda yahudi gruplarla baskın-
larını yapıyorlar ve mübarek Mescid-i 
Aksa’mızın hürmetini de çiğniyorlar. Kimse 
nereye gidiyorsunuz diye de soramıyor ne 
yazık ki. Baskınlar sırasında Aksa’mızda 
Orada bulunan murabıt hanım kardeşlerimiz, 
Allahu ekber dediğinde, sadece tekbir           
getirdikleri için Mescid-i Aksa’ya belirli süre 
girmekten men ediliyorlar, uzaklaştırma 
cezası alıyorlar, hatta bazı murabıt  
kardeşlerimiz İsrailli askerler tarafından göz 
altına dahi alınıyorlar. 

Filistin’de altmış yedi  yaşını dolduranların 
kural gereği emekliye ayrılması gerekiyor. 
Dediğiniz gibi 46 yıl, yarım asra yakın  bir süre 
aslında, bana çok kısa bir süre gibi geliyor. Bu 
46 yılda çok uzun bir süre gibi görünmesine 
rağmen bir kapıdan girip, bir kapıdan çıkmış 
gibiyim sanki çok hızlı geçti yani, ama       
hamdolsun bu yılların, hem kulluk, hem 
hizmet açısından bereketli geçtiğine 
inanıyorum. Mescid-i Aksa’da imamlık        
yapmayı, orada namaz kılmayı çok arzuluy-
orum, istiyorum  ve çok özlüyorum.

Allah’tan temennimiz iman üzerine ölmemiz 
ve bizleri tekrar bir araya getirmesidir. Ve 
Allah sizlerden gani gani razı olsun.
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Şeyh Abdülkerim El-Zurba Röportajı
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- Davamız Kudüs: Hocam Türkiyeli 
kardeşlerinize son mesajınız nedir 
desek?
- El-Zurba: Mescid -i Aksa ziyaretlerinin 
ehemmiyetinin oldukça büyük olduğunu bilin. 
Kardeşlerimizin, o pak, temiz olan beldeye 
daha sık, daha kalabalık gelmesini istiyoruz, 
arzu ediyoruz.

 Resullullah sallahu aleyhi vesellemin hadis-i 
şerifte buyurduğu gibi “yolculuk ancak üç mes-
cide yapılır. Mescid-i Haram, Mescidi Nebevi  ve 
Mescid-i Aksa”.  

Resullullah sallahu aleyhi vesellem oraya gidin 
ve orada namaz kılın diye emrediyor , teşvik 
ediyor. Orada kılınmış olan bir rekat namaz, 
başka mescidlerde  kılınmış namazlardan bin 
kat daha hayırlıdır. ( başka hadislerde ise bire 
beş yüzdür. )

Bu Mescid, sizin mescidinizdir. Filistinlilere has 
olan bir mescid değildir. Dünyanın her                
yerindeki müminlerin, Müslümanların           
mescididir. Herkesin bu mescide ihtimam 
göstermesi,  önem vermesi, kendisinin bir 
parçasıymış gibi değer vermesi, üstüne    
titremesi  gerekir.

Allah Subhane ve teala  bütün peygamberlerin 
ruhlarını  ihya etti, getirdi ve Efendimiz sallalla-
hu aleyhi vesellem orada peygamberlerin hep-
sine namaz kıldırdı. Resulu Ekrem sallahu 
aleyhi ve sellem,  miraca çıkmasının öncesinde 
ve sonrasında 124.000 peygamberin onun  
arkasında  kıldığı söylüyor.   Bu, Mescid-i 
Aksa’nın ne kadar önemli olduğunun da  
ispatıdır.

Allah‘tan arzumuz, temennimiz;  bu mukaddes 
dava uğrunda çalışan kardeşlerimizin                
muvaffak olması, hizmetlerinin daim olmasıdır.   

Allah, sizlerden razı olsun, sizleri muvvaffak 
eylesin. İşlerinizin bereketli olmasını, göster-
diğiniz çabalarda Rabbimizin sizlere kolay-
lıklar vermesini diliyorum. 

Bu mübarek Mescid, sizlerin çalışmalarınızla 
Müslümanların mescidi olarak kalacaktır. 
Kim, bu mescidi muhafaza ettiyse, Allah’ın 
ahdini de muhafaza etmiş olacaktır. Ve kim, 
ondan uzaklaşırsa, Allah'ta ondan uzak-
laşmıştır. Allah’tan temennimiz, arzumuz, 
Allah’ın bizleri ve sizleri muvaffak etmesi, ve 
hizmetlerimizin daim olmasıdır. Allah, 
sizlerden, mübarek Mescid-i Aksa için çaba 
sarfedenlerden razı olsun.

Şeyh Abdülkerim El-Zurba Röportajı
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8 Şubat 2020 tarihinde İstanbul'da Davamız Kudüs ve Mihmandar Tur öncülüğünde “Anadolu 
İmam Hatipler Arası Mescid-i Aksa’yı Öğreniyorum Bilgi Yarışması” düzenlendi.

Davamız Kudüs ile Mihmandar Tur tarafından organize edilen bilgi yarışması yüzlerce 
öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.
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İslam tarihinde dini, sosyal, kültürel ve medeniyetler açısından büyük bir yeri olan Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’nın geçmişteki ve günümüzdeki konumuna lise gençliğinin dikkatini çekmek; 
inceleme, araştırma yapmalarını sağlamak ve kamuoyunda ortak bir bilinç oluşturmak amacıy-
la düzenlenen yarışmaya başvurular www.kudusogreniyorum.com sitesi üzerinden yapıldı.

Eyüp Kız İmam Hatip Lisesi, Alibeyköy İmam Hatip Lisesi, Otakçılar İmam Hatip Lisesi, Esenler 
Güzide Özdilek İmam Hatip Lisesi,İbrahim Çağlar İmam Hatip Lisesi, Avcılar ve Arnavutköy’den 
bazı liselerin öğrencileri yarışmada heyecanlı dakikalar yaşadı. 

Kudüs Bilgi Yarışması
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Yarışmayla ilgili bilgi veren Kudüs Mihmandarı Mehmet Esmer, Müslümanların ilk kıblesi olan 
Kudüs'ün öneminin hakkıyla anlaşılmasını sağlamak, fetih algısına vurgu yapmak ve           
öğrencilerin bu konuya yoğun olmalarını sağlayarak başarılı olanları ödüllendirmek olduğunu 
belirtti.

Yarışmaya İstanbul’un birçok ilçesindeki imam hatip liselerin öğrencilerinin katıldığı kaydedildi.

Dereceye giren öğrenciler arasından 1.’ciye Kudüs gezisi, 2.’ciye 750 Türk lirası, 3.’cüye 500 Türk 
lirası para ödülü verileceği duyuruldu. 

Kudüs Bilgi Yarışması
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Mescid-i Aksa yeni tip 
koronavirüs nedeniyle 
ibadete kapatıldı

İsrail polisinden Filis-
tinlilerin Mescid-i        
Aksa'ya ulaşımına 
engel

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan 
Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs ile 
mücadele kapsamında sabah namazından 
itibaren tamamen ibadete kapatılacağı 
açıklandı.

Esat Fırat   | 22.03.2020 

İsrail polisi, cuma namazını Mescid-i 
Aksa'da kılmak isteyen Filistinlileri "yeni 
tip koronavirüsle mücadele" gerekçesiyle 
engelledi. 

Esat Fırat   | 20.03.2020 

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, işgal 
altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele 
kapsamında 23 Mart Pazartesi günü sabah namazından itibaren tamamen ibadete kapa-
tılacağını duyurdu. Açıklamada, Mescid-i Aksa’da ezanın okunmaya devam edileceğinin altı 
çizilerek halka evlerinde kalmaları, sağlık kurumları ile ulemanın tavsiyelerine uymaları çağrısı 
yapıldı.

İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın bulunduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesine 
çıkan yollara sabah saatlerinden itibaren barikatlar kurdu. Barikat ve engellemelere tepki 
gösteren Filistinliler, İsrail polisinin ses bombalı müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda Filistinli, 
yer yer arbedenin yaşandığı eski şehir çevresinde toplu halde namaz kıldı.

Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif avluların-
da kılınan cuma namazına sadece 500 kişinin ulaşabildiği belirtildi. Açıklamada, İsrail polisinin 
engeli, salgın endişesi ve olumsuz hava koşullarının da Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazına 
iştirak sayısına etki ettiğine vurgu yapıldı.

Fotoğraf: Mostafa Alkharouf/AA 
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Gazze'de koronavirüsün engellediği eğitim radyo ve 
sosyal paylaşım siteleri üzerinden veriliyor

Gazze'de koronavirüs nedeniyle okulların kapatılması üzerine eğitime radyo ve sosyal paylaşım 
sitelerinden yapılan canlı yayınlarla devam ediliyor.

Ali Semerci, Safiye Karabacak   | 20.03.2020 

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kap-
samında okulların kapatılması üzerine eğitime radyo ve sosyal paylaşım sitelerinden yapılan 
canlı yayınlarla devam ediliyor. İngilizce öğretmeni Lulu Harara, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Filistin'de koronavirüs nedeniyle okulların kapatılmasının hemen ardından uzak-
tan eğitim vermeye yöneldiklerini söyledi.

Harara, bu uygulamanın krizi aşmak ve eğitimin devam etmesi için uygun bir yöntem olduğunu, 
öğrenci ve velilerin işi ciddiye alarak programları takip etmeleri durumunda büyük ölçüde 
istifade edeceklerini belirtti.

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Medya ve Kitle İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Muhammed 
Cerbu, öğrenciler için yaklaşık 15 ders videosu hazırladığını ve derslerin askıya alınmasının 
ardından bunları üniversitenin internet sitesinde yayınladıklarını ifade etti. Öğrencilerin bu 
videolara büyük rağbet gösterdiğine işaret eden Cerbu, videoların öğrencilere dersleri iste-
dikleri zaman ve yerde izleyebilme, birden fazla dersi dinleyebilme fırsatı tanıdığını dile getirdi. 

Öte yandan Gazze'de bazı üniversitelerde okutmanlık yapan Hüsam Ebu Sitte, e-öğretimin 
başarısının önünde bazı engeller bulunduğuna dikkati çekti. Bunların başında elektrik, internet 
ve bilgisayar sorunu geldiğine işaret eden Ebu Sitte, Gazze'deki ailelerin çoğunun ekonomik 
sıkıntılar yaşadığını, internet ve bilgisayar sağlayamayacağına dikkati çekti.

Mescid-i Aksa’da Koronavirüs



Mescdi-i Aksa Kan Ağlıyordu 

www.davamizkudus.org
33

Mescid-i Aksâ’yı, gördüm düşümde
Kalmadı çevremde, huzur diyordu…
Kıblem Beytullah’a, her dönüşümde
Nerede haysiyet, onur diyordu…

Siyonist çizmesi, gönül sağrımda
Normalleşme hançer, gibi bağrımda
Yıllardır yaptığım, bütün çağrımda
Münafık Kâfirden, muzır diyordu…

Kudüs kutsalınız, bu nasıl gayret
Edebiyat değil, cihattır himmet
NATO’ya Şangay’a, sığınır hayret
Bu ne büyük gaflet, kusur diyordu…

Kuduz İsrail’e, laf atmak boşa
Gâvur güçten anlar, aldırmaz taşa
Kim ki dış güçlere, olmuşsa maşa
Nifak; kalplerde ki, basur diyordu…

İşbirlikçi piyon, siyona uşak
Ucuz kahramanlık, taslıyor yavşak
Özü çürük tohum, verir mi başak
Hiç mi yok sizlerde, şuur diyordu…

Hani Adil Düzen, İslam Birliği
Bunlarsız kim size, sağlar dirliği
Dönek palavrası, din fakirliği
İz’anı vicdanı, kazır diyordu…

İsrail mukaddes, beldenizdedir
Haçlı donanması, Akdeniz’dedir
Teknolojik fırsat, elinizdedir
Kahraman Mehmetçik, buyur diyordu…



Algıda seçicilik; gözünüzün o an çektiği fotoğrafta, bir şeyin sizin daha fazla ilginizi çekmesi 
demek. Aksa’mızdan bir kesit..

Biraz dikkatli bakınca ne çok şey var dikkatimizi çeken

İlim meclisi; en kadim geleneği mübarek mekânın. Kâbe-i muazzama’dan sonra yapılan 
ikinci mabed/bina olduğuna göre arzın en eski eğitim kurumlarından biri burası

Duvardaki yaşları asırlarla ölçülebilecek sağlam taşlar, zarif süslemeler, işlenmiş mermerler. 
Her biri ayrı medeniyetten hatıra. Emevi’nin attığı temele, Memlük’lü taşını koymuş, Osmanlı 
tavanını işlemiş ümmeti çağlar ötesinde bir araya getirmekte mekânın karizması…

Talebelerin yaşları ortanın üstü. Her yaşta ilim ehli insanlar olması güzel ama burada sebep 
biraz hüzünlü. Muhtemelen resmin çekildiği gün zalim işgalci, mekanın genç sahiplerini yine 
ayırmış meclisten.
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Fotoğrafın Anlattığı



Ali, Ayşe ve dedeleri Ömer efendinin Kudüs ziyareti kaldığı 
yerden devam ediyor...

Sonra Mervan Mescidi'ne geçtiler. Bodruma iner gibi basam-
aklardan inip kıbleye doğru uzanan koridorda ilerlediler. 
Birbirine bağlı bölümler halinde uzanan mescidi aynı şekilde 
tarihin derinliklerinde kaybolmuşçasına seyrettiler. 
Haçlıların eline geçtiğinde buranın at ahırı olarak kullanılışı-
na üzüldüler. Müslümanlar hiçbir zaman bir kiliseyi veya 
havrayı böyle hakaret manasını taşıyan bir şekilde kullan-
mamıştı. Hiçbir zaman fethettikleri ülkelerde Hristiyanların 
Endülüs, Cezayir ve Balkan ülkelerinde yaptığı gibi katliam 
yapmamışlardı. Böyle bir şey ne İslam'da vardı ne de 
Müslümanlar yapardı. 

Mervan mescidinden çıkarak Kubbet'üs-Sahra'ya geldiler. 
Kudüs'ün en güzel bakan binası oydu. Kubbenin alt tarafı 
çinilerle döşeli kubbenin kendisi de altın renginde parlıyor-
du. Kubbe sekizgen bir yapının üzerine oturuyordu, yanında 
yavrusu gibi duran bir başka kubbeli bina vardı.

Aynı şekilde sekizgen üzerine oturuyordu. Ancak sekizgenin duvarları örtülü değildi. Bu yapısıy-
la alt taraftan bir şadırvanı andırıyordu. Rehber ona "Zincir kubbesi" dendiğini söyledi. Kub-
bet'üs-Sahra'yı yapan mimarlar tarafından model olarak yapıldığı söyleniyordu. 

Osmanlılar tarafından yapılan çiniler Kubbet'üs-Sahra'nın ihtişamına bir başka güzellik kat-
mıştı. 

Mescide girdikten sonra önce Muallak Kaya olarak adlandırılan büyük kayanın olduğu yere 
indiler. Aşağı inen merdiven bir metre genişliğindeydi. Ayşe indiği basamakları sayıyordu. 11 
mermer basamak vardı. Alt zeminde kaya oyuğunu andıran bir mescid vardı. Yarım daire şek-
linde bir kaya ile çevriliydi. 

Rivayetlere göre bu kaya Hz Musa'nın kıblesiydi. Yine rivayetlere göre Peygamberimiz Mirac'a 
bu kayanın üzerinden çıkmıştı. Kubbede bu kayanın üzerine yapıldığı için kaya kubbesi mânâsı-
na Kubbet'üs-sahra olarak adlandırılmıştı. Sahra yerde sabit ve iri taşlara verilen isimdir. Çöl 
veya  kıraç alanlar mânâsına gelen sahrâdan farklı bir kelimedir. 

İndikleri yerde Allah rızası için 2 rekat namaz kılıp dua ettiler. Sonra yukarı çıkarak kubbenin 
güzelliğini içten seyrettiler. 

Mescid-i Aksa'nın cemaatinin çok olduğu günlerde bu kubbenin altındaki insanlarda ana 
cemaatinbir parçası haline geliyorlardı. Namaza sonradan gelip cemaate yetişmeyenler burada 
cemaat oluşturarak namaz kılıyorlardı. 
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Kubbet'üs-Sahra'dan tekrar avluya çıktılar. Birçok tarihi hatırayı paylaştılar. Burak mescidinde 
de iki rekat namaz kıldılar. Buraya Burak Mescidi denmesinin sebebi Peygamber Efendimizin 
İsra-Mirac Gecesi kendisini Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getiren Burak bineğinin bu mescidin 
altında yer alan duvara bağlanmasıydı. 

İkindi namazını hep birlikte Mescidi Aksa'da kıldılar. İnsanlar grubun Türkiye'den geldiğini 
anlıyor, Türkiye'ye selam gönderiyor. Grupta bulunanlar da onlara Türkiye'den selamlar            
getirdiklerini söylüyorlardı. 

Ömer Efendi Arapça bilen biriydi. Çok gülen gözlerle kendilerine yaklaşan ve kafiledikiler 
arasında çok defa o tercümanlık yapıyordu. Bazen de rehber Muhammed devreye giriyordu. 
İnsanlar Türkiye'den gelen bu grupla daha çok konuşmak istiyor. Rehber ise program             
gecikmesine sebep olduğu için kırmadan konuşmaları sınırlıyordu.

İkindi namazından sonra otellerine döndüler. Otelin önünde kendilerini getiren otobüslerin 
onları beklediğini gördüler. 

Rehber Muhammed Zeytin Dağı'na gideceklerini söyledi. Kısa bir hazırlıktan sonra oto-
büslerdeki yerlerini alarak Zeytin Dağı'na yöneldiler. 

Burası Mescidi Aksa'yı avlusu içinde yer alan bütün binaları ağaçları kemerleri karşıdan 
kuşbakışı gören bir yerdi. 

Zeytin Dağı olarak anılan tepeye vardıklarında önce Selman-ı Farisi Mescidi'ne vardılar. Rehber 
Selman-ı Farisi'nin Şam diyarındaki fetihlere katıldığını Allah resulü ile nice hatıralarını bu 
diyara taşıdığını insanların ona hem Allah resulüne en yakın sahabilerinden olduğu, hem de 
hikmetli söz ve davranışları için ona yakınlık gôsterdiğinii dile getirdi. Sonra kabri göstererek bu 
kabrin ona ait olduğu söyleniyor. Bilemiyorum onun kabri mi? Yoksa bazı ilim ehlini dediği gibi 
onu hatırlatan bir makam mı? 

Sonra sözü Ömer efendiye verdi. Ömer Efendi Selman'ın önce Mecusi iken nasıl hakkı aramaya 
başladığını, nasıl diyar diyar gezdiğini gittiği yerleri ve kendilerinden ilim aldığı alimleri 
zikrederek anlattı. Nasıl Medine'ye kadar ulaştığını, neler çektiğini, ilk defa Peygamber           
Efendimiz ile  Kuba'da nasıl karşılaştığını, Hendek gazvesindeki hendek kazımının onun fikri 
olduğunu, Peygamber Efendimizin onu çok sevdiğini, "Selman bizdendir, ehl-i beyttendir."  
dediğini, ilim ve hikmet dolu oluşunu, kardeş ilan edildiği Medineli Ebu'd-Derda ile ikisini bu 
ümmetin Hikmet Pınarları olduğunu anlattı. İnsanlar dikkatle söylenenleri dinliyordu. Ömer 
Efendi sözlerini; " Bu hikmet dolu sahabiyi, bu hak dava arayıcısını hayırla yad ediyoruz." 
diyerek bitirdi. Sonra ekledi: "Bizim insanımız sevdiği kimseleri kendi komşusu yapmak kendi 
diyarında yatırmak ister. Onun için Ebuzerr hazretlerinin, Üveys el-Karani hazretlerinin birçok 
yerde kabri vardır. Selman hazretleri de öyle

Devamı Davamız Kudüs Temmuz sayısında...

www.davamizkudus.org
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Davamız Kudüs olarak bizler, Kudüs-ü Şerif hakkında edindiğimiz bilgileri 
sizlerlerle paylaşmayı arzuluyoruz. Bu sebeple, bilgi kaynağı belirtilen 
doğruları ve hakikatleri, düzenli, sistematik, okuyanı yormayacak ve 
anlaşılır bir biçimde sunarak, ilginizi cezbedecek bir Kudüs yayını    
oluşturduk. Siz kıymetli dostlarımızın destekleri ve Rabbimizin lütfedeceği 
bereket ile her geçen gün daha da gelişmeyi/geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Gayret bizden tevfik Rabbimizden..

Kutsalın Esirse, Sen de Özgür Değilsin!
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