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Editörden

Editörden…
Mübarek Aksa’mızdan gelen değerli bir misafirimizin teşrifi ile yaptığımız toplantı sonrası , 
çekiliş yapmıştık, Kudüs ziyareti hediyesi için.

Kazanan numara anons edildi: “48”

Kudüs sevdalısı program sunucumuzun ise birden yüzü ekşidi ve “Hiç sevmem bu rakamı ama” 
dedi. 

Rakamlara, mekânlara uğursuzluk atfetmek akidemize uymuyor, biliyoruz. Biz de kötü mana 
yüklemiyoruz ama “48” deyince kalbimizin bir yarısının, “Haziran” deyince de diğer yarısının 
söküldüğünü hissediyoruz.

“Mabedimizin göğsüne namahrem elinin değdiği” kara günler gelip oturuyor, hafızamıza/sa-
drımıza…   

Rabbim benzerlerinden muhafaza etsin demek (etmezse ne oluru düşünmek bile dünyada 
cehennem azabından hisse olur) yetmez tabii ki.

Hazinesi bol, lütfu geniş Rabbimiz; Bedir’de,  Çanakkale’de gönderdiği biner kişilik yeşil 
sarıklısıyla takviye ettiği ordularına bizleri de lütfen kabul buyursun ve kaderinde muvaffaki-
yetten başkası olmayan bu orduyu, bu ümmeti hem “48” rakamı ile  hem de Haziran ayıyla 
barıştırsın inşallah.

Susuzluktan kavrulan toprağı, bünyeyi  doyuramasak da, ferahlık verecek kadar bir damla su 
kabilinden küçük bir hizmetimizi haber vermek isteriz.

Bu derginin huzurunuza gelmekle şeref bulacağı günlerde – İnşallah -

“mescidiaksaarsivi.com”  internet sitemiz kutlu görevine, mübarek seferine başlamış olacak.

Dergimizin sayfalarında kısa bir tanıtım yaptık, her daraldığınızda sizi ferahlatacak, hizmet 
aşkımızı harlayacak latif bir nefes olması niyazı ile…
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Mescid-i Aksa Arşivi 

“Sevmek için tanımak lazım

Tanımadan olmuyor..

Gözden uzak kalırsa, gözünüzden uzak tutulursa

Hem gönülden de uzak oluyor  

Hem tanınamadığı için sevgisi yarım kalıyor. 

Sizi sevmeniz gereken, Zaten aşina olduğunuzda kendiliğinden size kendini sevdirecek bir me-
kânla buluşturmak istedik. Mekânlara gönüllerindeki gözle bakan, ruhları ile mekânlar arasın-
da rabıta kuranlar için zaten sorun yok

Ayeti kerime ile değeri tescilli mekân

Fahr ı âlem Efendimiz sav teşrifleri ile kıymetli mekân

Üzerinde en çok peygamber izi bulunduran,

Sahabenin koşarak geldiği, geldiği değil su gibi leyyin aktığı,

İnsanlığın dünya macerası başladığından beri hak ile batılın mücadele ettiği, iyi ile kötü için 
turnusol kâğıdı bir mekân

İmanı olan için başka söze hacet yok,

Ama insanlığın en çok zulüm gördüğü coğrafyanın’ da kalbi olan mekân diyelim, iman ile şere-
flenememiş, insanlık vasfına sahip olanlarda bir yer bulsunlar kendilerine tefekkürle bakmak 
için..

Bu mekânı tanımak, sevmek bizi daha kuvvetli bir imanla, Gerçek insanlıkla buluşturur diye 
ümid ediyoruz.

Özellikle görüntüyü çok, yazıyı, sözü kısa tuttuk Rabbimizin size lütfedeceği ilhamdan, tefekkür 
ufkundan eksiltmeyelim diye..

Seyriniz; Sadra şifa temaşa, Kemale vesile tefekkür olsun inşallah”

Diyerek özetlemişler yola çıkış sebeplerini.

www.mescidiaksaarsivi.com adresi bambaşka bir dünyaya taşıyor ziyaretçilerini.

Tarihte kalmış ama tarihe karışmamış, ilk günkü kadar taze resimler var arşivde. Fotoğraf maki-
nesinin henüz icat edildiği zamanlarda kalma, dünyaca meşhur kütüphanelerden derlenmiş. 

Mescid-i aksa’yı mimari bir ölçü olarak alsanız, bu ölçünün birimi Kudüs’e has, naif yapıdaki 
“kare taşlar” olur. Her kare taş bir fotoğraf karesine girmiş mutlaka.

Mescid-i Aksa Arşivi Tanıtım
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Mescid-i Aksa Arşivi 

İsim isim sayınca 200 e yakın tarihi eser var bu güzel bahçede, tek tek tanıtılmış, her açıdan 
fotoğraflanarak tarihe kayıt düşülmüş adeta. Ama Aksa’nın bahçesinde olup ta tarihte yer bula-
mayacak ne var ki?

Kadim medeniyetleri simgeleyen taşlar asırlara meydan okurken, çınarlar, zeytin ağaçları da 
onlardan aşağı kalmıyor asalet ve bereket simgeleri olarak

Kedileri, kar taneleri, insanları, konanları, göçenleri bir başlığın altından çıkıp selamlıyor sizi..

Sevgisini gönlünüzde taşıdığınız yapılar resimleriyle adeta hafızalarınıza kazınırken, her biri 
hakkında sizi sıkmayacak temel bilgilerde eklenmiş hemen resmin devamına

Resimlenen geçmişin daha iyi anlaşılabilmesi için özet bir Mescid-i Aksa tarihi de var site de, yol 
haritası mahiyetinde.

Biz basitçe tanıtalım, adresi tarif edelim 

Gitmek, gelmek, gezmek için çok beklemeyin

Seyriniz hayrolsun, istifadeli olsun..

Siz de bu kutlu yolculuğa hazırsanız mescidiaksaarsivi.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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Tüm dünyayı kasıp savuran, ülkeleri perişan hale getiren bir virüsle karşı karşıyayız. Öyle ki 
aylardır evlerden dışarıya çıkamaz, sevdiklerimizi, dostlarımızı, akrabalarımızı göremez ve en 
önemlisi de camilere gidemez olduk. Cuma namazlarında camiler açılmadı, Ramazan’da 
teravihler boş kaldı ve namazını kılmadığımız bir bayram kutladık. Tüm bunlar gözle görün-
meyen bir virüsten korunmak için alınan tedbirlerdi. Evet, gözle görünmeyen bir virüsün açtığı 
savaş bizi en kıymetli servetimizden, camilerimizden alı koymaya yetti. Biz ilk kez Filistinli 
kardeşlerimizle aynı duyguyu yaşama fırsatı edindik bu virüs vesilesiyle. Aynı dertten muzdarib 
onlarca senedir. Camilere gidemez, sevdikleri alıkonulup görüşemez, başlarında da gözle görü-
nen, silahlarla işitilen bir virüs, adı İsrail.

Düşünün şimdi biz sadece 2 aydır böylesine bir hayat yaşıyoruz, ezanları duyuyor lakin camil-
ere gidemiyoruz peki ya onlar? Müslümanların ilk kıblesine girememek nasıl bir his şimdi daha 
iyi anlayabiliyor muyuz? Gözle görünmeyen bir virüs bizi evlere tıktı sırf sağlımıza dikkat etmek 
için lakin onlar silahların üstüne yürüdü hiç durmadan, serden geçip geçip yalnız Allah için. Bu 
virüs bir gün elbette geçip gidecek peki biz eskisi gibi unutacak mıyız tekrar o kardeşlerimizi? 
Şu an camilerde omuz omuza saf tutmak için özlem duyduğumuz bu günler geride mi kalacak 
tekrardan. 

Kardeşim bir şehir düşün! Baştan başa işgalci bir virüs ile çevrili ve bir şehir düşün, içinde bu 
virüsten korkmayan Allah yolunda başlar serili. 

Şimdi daha iyi anlamalıyız. Mescid-i Aksa’da, ilk kıblemizde namaz kılamamanın verdiği bu 
hissiyatı. Şimdi daha çok destek vermeliyiz Kudüs’te ki kardeşlerimize. Maskemiz cihad olmalı, 
mesafemiz ise dualarla kapanmalı, bu işgalci virüsten kurtulmak için kalbimiz her an Kudüs’le 
olmalı. 

Ayasofya’da okunacak ezan önce Kubbet’üs-Sahra’dan duyulmalı. Özlem duyalım kardeşim, 
hayatımıza giren bu virüs bize bir anlam katsın. Öyle bir anlam olsun ki bu, içimizde bir cihad 
ateşi yaksın. Dolaşsın kanımızda işgalci virüse karşı deli taylar, gelsin yıksın da Kudüs’ü kur-
tarsın. Mescid’i Aksa’nın avlusu binlerce Müslümanın ALLAHU EKBER sesleriyle nefes alsın…
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Sanjalawi Röportajı

-Davamız Kudüs: Bize kendinizi tanıtır 
mısınız?
- Sanjalawi: Abu Kemal Muhammed Sanjalawi, evliyim 
bir oğlum var 3,5 yaşında Kemal isminde. İlk, orta ve lise 
öğrenimini mübarek Mescid-i Aksa’nın içerisinde El-Aksa 
İslami Medresesi’nde okudum. Kudüs Üniversitesi’nde 
muhasebe bölümünü okudum ve mezun olduktan sonra 
kendi mesleğimde 5 yıl çalışabildim. Kudüs’teki hayat şart-
larından dolayı başka işler yapmak zorunda kaldım. 
Kudüs’ün Pazar isimli çarşısında gelen yabancılara hediye-
lik eşya sattım şimdi ise Mescid-i Aksa güvenlik görevlisi 
olarak çalışıyorum.

- Davamız Kudüs: Mescid-i Aksa’da nasıl 
güvenlik görevlisi oldunuz? 
- Sanjalawi:  Hayallerimde El-Aksa’da güvenlik görevlisi 
olmak hep vardı. Ne de olsa orada büyüdüm, orada 
okudum. Muhasebe mezunu olmam hasebiyle dualar kabul 
oldu. Vakıflar Daire Başkanlığı muhasebeci arıyordu ve 
muhasebeci olsaydım çok yüksek maaşla çalışacaktım ama 
o nasip olmadı. Güvenlik görevlisi olarak kabul edildim. Ben 
vazifeye başlamadan önce her gün vakıfların gazete ilan-
larına bakıyordum ve Allah’a hamdolsun artık El-Ak-
sa’dayım. 

- Davamız Kudüs: Kaç yıldır bu işi yapıyor-
sunuz ve tam olarak Mescid-i Aksa’daki göre-
viniz nedir?
- Sanjalawi: Aralık 2014 yılından beri bu kutlu vazifedey-
im, asıl işimiz El-Aksa’nın kapılarında giren çıkanları kontrol 
etmek gerektiğinde teftiş etmek. Şüphelendiğimiz vak-
itlerde ziyaretçinin nereden geldiğini, diyanetini soruyoruz. 
Kılık kıyafetlerini El-Aksa’ya uygun olup olmadığını kontrol 
ediyoruz. Verilen vazifeyi hakkıyla yapmak zorundasınız 
çünkü normal bir yer değil, işe başlama saatinde gelir 
gelmez kapının anahtarı ve telsiz elimizde vazifeye 
başlıyoruz. Önce bulunduğunuz bölgenin durumu hakkında 
rapor veriyoruz. Vazifemiz çok ağır. Aksa’ya gelenlerin, 
El-Aksa’nın hürmetini çiğneyecek ya da kurallara aykırı en 
ufak bir hareket yapmamalı. Ciddi bir sorumluluk bu, çok 
dikkatli olmak gerekiyor.
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-Davamız Kudüs: Mescid-i Aksa görevlisi olarak ücretlerinizi ne kadar nere-
den alıyorsunuz?
- Sanjalawi: Mescid-i Aksa yönetimi idaresi Ürdün Vakıflar Daire Başkanlığı ücretlerimizi ödüyor. 
Maaşın %90’ı oradan kalan %10’u ise Filistin yönetimi tarafından ödeniyor. Vakıflardan yaklaşık 
olarak 1000 dolar, Mahmut Abbas yönetimi ise 150 dolar ikramiye olarak veriyorlar. 1150 dolar 
Türkiye’nin şartlarına göre çok iyi bir miktar lakin Kudüs için çok cüzi bir para. Burası dünyanın en 
pahalı şehirlerinden bir tanesi ya ikinci bir iş yapmalısınız ya da ailenin tüm fertleri - eğer iş bulabi- 
lirseniz- çalışmalı. 

- Davamız Kudüs: Bu vazifenin öneminden bahsedebilir misiniz?
- Sanjalawi:  Çok önemli bir vazife. Mutlak Koruyucu olan Allah’tır ve mescidini mutlaka koru- 
yacaktır. Güvenlik ekibi olmasa aklınıza gelmeyecek işler yaşanır mübarek mekânda. Mescid-i Aksa 
ismiyle dilencilik yapanlar, işi ticarete dökenler, hırsızlık yapandan tutun, din tüccarlığını iş edinen-
ler görürsünüz. Allah muhafaza bu zalimlere fırsat vermemek lazım. Güvenlik görevlisi, şirket, 
kurum, bina, okul vs. de nasıl olmazsa olmazlardansa Mescid-i Aksa’da mutlaka olmalı. 

- Davamız Kudüs: Mescid-i Aksa’da tehdit, tutuklama ya da herhangi bir 
sorun yaşadınız mı?
- Sanjalawi: Tutuklama oldu hatırlarsanız Mescid-i Aksa’nın kapıları kapatıldığı ve x-ray’lerin 
takıldığı vakit o gün Cuma günüydü, toplu bir şekilde bizi tutukladılar. Maskobiyya bölgesine bizi 
götürdüler ve bizleri sorgulamaya aldılar. Kimlerle irtibatta olduğumuzu, dışarıda olup bitenlerle 
ilgimiz alakamız soruldu, daha sonra bizi serbest bıraktılar.

- Davamız Kudüs: Mescid-i Aksa’da en güzel günün ne zaman ve nasıl oldu?
- Sanjalawi: Aksa’da çok güzel günlerim anılarım oldu lakin en güzeli ise eşimle nikahımız Kub-
betüs Sahra’da kıyıldı. Mescid-i Aksa’nın imamları, şeyhleri hepsi nikahta bulunmuşlardı. Ömrüm 
boyunca unutamayacağım bir gün, Allah herkese nasip etsin. Diğer güzel günler ise Ramazan Bay-
ramı, Kurban Bayramı, mübarek gün ve gecelerde ki o kalabalık hem bizi hemde Mescid-i Aksa’yı 
sevindiriyor. Gelen insanların tebessümleri, ümit tazelemeleri, çoluk çocuk, yaşlı, kadın, herkesin 
bulunması unutulmayacak bir hatıra oluyor bizim için.

- Davamız Kudüs: Mescid-i Aksa’da hiç kötü gününü ya da anınız oldu mu?
- Sanjalawi:Siyonistlerin bayramları örneğin tapınak günü, tapınağın yıkılma yıl dönemi gibi 
bayramlardaki edepsizlikleri, taşkınlıkları çok can sıkıcı oluyor. Mescid-i Aksa’da hemen arbede 
başlıyor, bir şey yapamıyorsunuz çünkü silahlı asker ve polis eşliğinde Mescid-i Aksa’nın hürmetini 
çiğniyorlar. O günler hayatımın en kötü günleri, dilerim Rabbimden tekrar olmaz.

Sanjalawi Röportajı
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Sanjalawi Röportajı

-Davamız Kudüs: Tüm dünya Müslümanlarını çok üzen bir hadise olmuştu, 
Mescid-i Aksa’nın kapılarına x-ray takıldığında, bizzat yaşadıklarınızı 
gördüklerinizi anlatabilirsiniz?
- Sanjalawi: Mescid-i Aksa’nın içerisindeydim, dört ya da beş kişiydik. Ürdün’den Yüksek İslam 
Konseyi’nden olup bitenleri görmeye gelen heyetle birlikte Aksa’ya girdik. Üç güne yakın 
kalmışlardı, pazar günü girmiştik. Teftişe gelen heyet ile beraberindekiler çıktılar. Biz çıkmak iste-
medik, arkadaşlarımla birlikte kaldık ve olup bitenleri anında dışarıya iletiyorduk. Özellikle benim 
bulunduğum Megaribe kapısından içeri giren turistlerle birlikte siyonistler ve yerleşimciler geliyor-
lardı. Onları sayıyordum, içeride neler yaptıklarını amirlerime iletiyordum. O günlerde ümmetin 
Mescid-i Aksa’daki gözü olduk. Çünkü x-ray’ler takıldı diye bizimkilerden kimse girmiyordu. Bize de 
büyük vazifeler düşüyordu. Gelen siyonist yetkililer, amirler, emniyet müdürleri, siyasiler vs. adım 
adım izliyorduk ve ne yaptıklarını üstümüzdeki yetkililere iletiyorduk. İçeride Müslümanların ve 
güvenlik görevlilerin olmaması hasebiyle gelen bazı siyonistler fırsata çeviriyorlar, taşkınlık 
yapıyorlardı. 

Biz de fırsat buldukça bazı fanatik Yahudi grupları sürekli organize olup içeri giriyor, Aksanın 
hürmetini çiğniyorlardı. Siyonist bir bayan gizlice girip içeride saklanmaya çalışıyordu. Ke’es 
bölgesinde geldi, canlı yayını açtı ve “İşte Mescid-i Aksa, Müslümanlar, Vakıflarda yok olması gerek-
en bu, biz buradayız” diye bağırarak şarkı söylüyordu ve diğerleri ayin yapıyordu. Hamd olsun 
Allah’ın yardımlarıyla onu Mescid-i Aksa’dan atmayı başardım. 4 arkadaşımla birlikte neredeyse 
uyumadan günlerimizi geçirdik. En fazla 3 saat, o da nöbetleşe dinleniyorduk. Sadece 4 kişiydik ve 
ne olacağını da bilmiyorduk. Çok yorucu günlerdi. Görev yerim olan Megaribe Kapısından fırsat 
buldukça, Babul Rahme Kapısının üst tarafına gidiyordum. Orası hem yüksek, hem de açık alan, 
hem doğu, hem de güney yönde ne olup bittiğini rahat görebiliyordum. Oradan da Kubbetüs Sahra 
avlusunu hızlı bir şekilde kontrol ediyordum. Sabahları Esbat kapısına gidiyordum oradaki emniyet 
yetkililerini ne yaptıklarının resimlerini çekiyordum, daha sonra Megaribe Kapısına gidiyordum ve 
aynı şekilde olup bitenleri iletiyordum.

- Davamız Kudüs: Sizin Fotoğrafçı olduğunuzu duyduk ne zaman ve nasıl 
başladınız?
- Sanjalawi: Aslında fotoğraf çekme benim hobim, geç başladım bu işe. Corona virüs döneminde 
Mescid-i Aksa’nın boş olduğunu biliyorsunuz, kimse giremiyordu içeriye. Allah Subhane ve Teâlâ 
bana ilham verdi, fotoğraf ve video çekiyordum. Ezan sesini canlı yayın yapıyordum, meşhur 
TV’lere, gazetelere görüntü aktarıyordum. Mescid-i Aksa’nın her yerini çekmeyi başardım hamd 
olsun. Benim sosyal medya hesaplarımın dışında Telegramda bir kanal açtım “Al Aqsa Mosque” 
isminde. Bu kanala kimseye nasib olmayan yerlerden çekip görüntüleri yüklüyordum. Ecrini seva-
bını Allah’tan istiyorum, bu kanalda Mescid-i Aksa’yı özleyenler ve gelemeyenler için çok miktar da 
resim ve video bulunuyor. 

Mescid-i Aksa’daki yapıları, medreseler, mescitler, kubbeler, zaviyelerin her noktasını çekip, arşiv-
leyip, İstanbul’da Mehmet Esmer’e ve Davamız Kudüs ekibine göndererek onların yapmış oldukları 
hizmetlere katkı sağlamak beni çok memnun ediyor.
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Sanjalawi Röportajı

- Davamız Kudüs: Gelecekle ilgili bir planınız var mı ne yapmayı düşünüyor-
sunuz?
- Sanjalawi: Allah’ın izniyle hayatta kaldığım sürece Mescid-i Aksa’da kalacağım. Hiçbir kuvvet 
beni buradan çıkaramaz. Bu işe başlarken temiz bir halis niyetle başladım. Böyle kaldığım sürece 
Allah’ın keremi ve lütfu ile burada olacağım inşaallah. Allah’ın beni seçtiğine inanıyorum, insan-
ların hayal edemedikleri bir işim olduğunu düşünüyorum.

- Davamız Kudüs:  Gençlere tavsiyeniz nedir?
- Sanjalawi:  Çok kalabalık bir şekilde gelmeleri lazım. Tüm namaz vakitlerini Mescid-i Aksa’da 
eda etmeleri lazım. Gençlerin Mescid-i Aksa’da bulunmaları hem düşmanı hem de fitnecileri ürküt-
müş olacak. Gençlerin sadece ibadetle meşgul olmaları, kimseyle uğraşmamaları, özelikle 
kapılardaki polislerle diyaloğa girmemelerini tavsiye ederim. Uyanık olmaları lazım onları tahrik 
edecek ya da harekete geçirecek bir şey yapmamaları lazım. Özellikle Mescid-i Aksa’da eylem ya da 
karşı tarafı harekete geçirecek bir şey yapmamalarını istiyoruz.

Biz bunun örneklerini gördük ve yaşadık. Çünkü onların arasında işbirlikçi olup onlara galeyana 
getiren birileri olabiliyor. Bu şekilde polislerin istediğini yapmış olurlar. Sonuçta dışarı atılmaya da 
uzaklaştırma cezası veriyorlar, böylece Mescid-i Aksa boşalmış oluyor.

Tavsiyem mescitte bulunmaları ve hiçbir şeye karışmamaları. Gençlerin burada varlığı onlara zaten 
yeterince korkutuyor. Böylece onların planları gerçekleşmemiş olacak Allah’ın izniyle

- Davamız Kudüs:  Megaribe Kapısında ilginç hikayelerin olduğunu duyuy-
oruz söyleyeceğiniz bir şey var mı?
- Sanjalawi: Biraz önceki sorularda değinmiştim tanınmış radikal siyonistler sürekli gelmeleri, 
her gün farklı grup getirmeleri önemli bunlar. Mescid-i Aksa’da taşların altına dışarıdan getirdikleri 
sembolleri, yazıları saklıyorlar ve böylece iddia etmiş oldukları Süleyman tapınağından parçalar 
bulunması ile Aksa’mızın yıkımı için haklı bir gerekçe ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Benim gözlerim 
hep bunların üstünde, Mescid-i Aksa’ya geldiklerinde onları takip ediyorum, resimlerini çekiyorum.

- Davamız Kudüs: Mescid-i Aksa’nın ziyaretçileri hakkında görüşleriniz 
nedir?
- Sanjalawi:  Mescid-i Aksa’ya en çok gelen ziyaretçiler, Afrika’dan, Türkiye’den, Malezya’dan, 
Endonezya’dan, Singapur’dan, Avrupa’dan oluyor. Gelen Müslümanlar bizi çok sevindiriyor. Özel-
likle Türkleri görünce göğsüm kabarıyor, çok mutlu oluyorum. Onlar bu mekânın eski hizmetkârları 
Osmanlı’nın torunlarıdır. Allah kendilerinden razı olsun, Mescid-i Aksa’ya maddi manevi yardım-
larını hiçbir zaman esirgemiyorlar. Özellikle Cuma günleri Mescid-i Aksa’da, çarşıda kardeşlerine 
destek vermek için dolaşıp, alışveriş yaptıklarını, muhabbet edip, dostluklar kurduklarını görünce 
çok mutlu oluyorum, kendimi İstanbul’da hissediyorum.

Sizleri Allah’a emanet ediyorum. Sizleri en kısa zamanda Mescid-i Aksa’da 
görmek duasıyla inşallah. Kardeşiniz Abu Kemal Muhammed Sanjalawi 
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İsrail belediyesinin Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde evini yıkmaya zorladığı Filistinli 
Naim Salih Ferrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini 20 yıl önce inşa ettiğini ve ruhsat 
için belediyeye başvurduğunu ancak ruhsatın verilmediğini belirtti.

Belediyeye birçok kez para cezası da ödediğini vurgulayan Ferrah, şöyle devam etti:

"İşte 19 yıl sonra gelip yıktırdılar. Bu evimizde 11 kişi yaşıyorduk. Oğlumu evlendirmek istiyord-
um, dolayısıyla evi genişletmeyi de planlıyordum. Ama belediye memurları dün geldiler, 'ya 
kendin yıkacaksın ya da biz yıkarız sen de ödersin' uyarısında bulundular."

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal 
altındaki Doğu Kudüs’te bir Filistinliyi ruh-
satsız olduğu gerekçesiyle kendi evini 
yıkmaya zorlarken, aynı gerekçeyle bir 
Filistinlinin de evini yıktı.

Esat Fırat   | 02.06.2020

İsrailli tarihçi Pappe, Mavi Marmara 
olayının yıl dönümünün insanlara 
dayanışmanın önemini hatırlattığını belir-
terek "Böylesine hayatlarını kaybetme 
pahasına kararlı insanlar oldukça İsrail ve 
ABD'nin bölge için planları işe yaramaya-
cak." dedi.

Talha Yavuz   |31.05.2020

Kudüs Araştırmaları Platformu, dijital ortamda 
İsrail-Filistin meselesi üzerine seminer serisinin 
ikincisi "Ilan Pappe: İsrail'in Yeni Tarihi" oturu-
munu düzenledi.

Pappe, Mavi Marmara olayının 10. yılının Gazze'de 
yaşanan zulümün devam ettiğini hatırlatması 
açısından önemli olduğunu söyledi. Gazze'de 
yaşanan ablukanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgınından daha kötü olduğunu vurgulayan 
Pappe, buradaki insanların halen temiz su, ilaç, 
yiyecek gibi temel malzemelerden yoksun old-
uğunu hatırlattı.

Mavi Marmara olayının insanlara dayanışmanın 
önemini de gösterdiğinin altını çizen Pappe, 
"Böylesine hayatlarını kaybetme pahasına kararlı 
insanlar oldukça İsrail ve ABD'nin bölge için plan-
ları işe yaramayacak." ifadesini kullandı.

Basında Kudüs - Yalçın Erki

İsrail Kudüs’te Filistin-
lilere ait evleri yıkmaya 
devam ediyor

İsrailli tarihçi Pappe: 
İsrail ve ABD'nin bölge 
için planları işe yara-
mayacak
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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, Gazze'ye insani yardım götürmek için yola 
çıkan Mavi Marmara gemisine İsrail askerlerince yapılan saldırının 10. yılında anma programı 
düzenledi.

Yıldırım, "Mavi Marmara 10 yıl oldu bu süre boyunca İsrail hep tedirgin oldu. Şimdi Türkiye'ye 
Doğu Akdeniz'de ve Suriye'de 'Menfaatlerimiz örtüşüyor.' diyor. İsrail hiçbir zaman verdiği sözü 
tutmaz. Batı Şeria'nın yüzde 30'unu işgal etme kararı aldılar. Batı Şeria'dan Müslümanları çıka-
racaklar." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kudüs, bizim kırmızıçizgimizdir" sözünü anımsatan 
Yıldırım, şöyle devam etti:

"Diğer siyasiler de bunu dedi. Bütün partiler 'Kudüs' diyor. İsrail, Türkiye'yi Allah'ın izniyle kay-
betti. Çok büyük müjdeler var. Türkiye'de sadece sivil toplum Kudüs'ü konuşuyordu. Şimdi 
yöneticiler, halk Kudüs'ü konuşuyor. Şimdi başka bir boyuta taşındı mesele. Türkiye bu zaman 
içinde daha da güçlendi. Bölgenin gücü oldu. Hem ekonomik hem sosyal hem de askeri iş 
birlikleri oluşmaya başladı. Arap halkıyla Türk halkı, Arap halkıyla Orta Asya halkları beraber 
olmaya başladı. Kudüs'ün fethedildiği dönemlere yaklaştık."

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Türkiye'de sadece sivil toplum Kudüs'ü konuşuyordu. Şimdi 
yöneticiler, halk Kudüs'ü konuşuyor. Şimdi başka bir boyuta taşındı mesele." dedi.

Sefa Mutlu   |31.05.2020

İsrail’in seyahat yasağı getirdiği Uluslararası Af Örgütünün Kudüs Bölge Ofisi Kampanya Yürütme 
Sorumlusu Zeyyad, “Koronavirüs nedeniyle insanların yeni tanıştığı karantina sürecini, Filistinli-
ler 72 yıldır yaşıyor.” dedi.

Esat Fırat   |31.05.2020

İsrail’in “güvenliği” gerekçe göstererek seyahat yasağı getirdiği Uluslararası Af Örgütünün (Am-
nesty International) Kudüs Bölge Ofisi Kampanya Yürütme Sorumlusu Leys Ebu Zeyyad, “Koro-
navirüs nedeniyle insanların yeni tanıştığı karantina sürecini, Filistinliler 72 yıldır yaşıyor.” dedi.

Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insan, son birkaç ayda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) 
salgını nedeniyle seyahat yasakları da dahil, devletlerin koyduğu kurallar ve düzenlemelerin 
altında yaşamanın zorluklarıyla belki ilk defa tanışırken Filistinliler, İsrail’in toprakları üzerinde 
kurulduğu 1948’den bu yana bu uygulamalara maruz kalıyor.

Basında Kudüs - Yalçın Erki

İHH Genel Başkanı Yıldırım: Kudüs meselesi şimdi başka 
bir boyuta taşındı

Filistinli Ebu Zeyyad: İnsanların yeni tanıştığı karantina 
sürecini Filistinliler 72 yıldır yaşıyor



İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan milyon-
larca Filistinli, Tel Aviv yönetiminin, baskıları, ihlalleri ve insan haklarına aykırı uygulamalarının 
gölgesinde hayatta kalma mücadelesi veriyor.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle iki aydan 
fazla bir süre kapalı tutulan Kudüs'teki 
Mescid-i Aksa yeniden ibadete açıldı.

Hamdi Yıldız   |31.05.2020

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te dur 
ihtarını anlamayan zihinsel engelli bir Filistinliyi 
vurarak şehit etti.

Mustafa Deveci   | 30.05.2020

İsrail istihbarat servisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi 
Şeyh İkrime Sabri’yi gözaltına aldı.

Esat Fırat   |29.05.2020

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid-i 
Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski 
Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) 
Kapısı'nda, 32 yaşındaki zihinsel engelli İyad Hayri 
Hallak isimli Filistinli, İsrail polisince açılan ateş 
sonucu hayatını kaybetti.

"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapılan 
ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla 
şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı 
ve Eski Şehir'de yer alan okuluna gittiği ortaya 
çıktı.

Bugün sabah namazıyla kapıları açılan 
Mescid-i Aksa'ya Müslümanlar dualar ve 
tekbirlerle giriş yaptı. Kudüs'te İslami 
Vakıflar Dairesi, Aksa'nın sabah 
namazından itibaren ibadete açılacağını 
Mescid-i Aksa'nın minarelerinden duyur-
du. İslami Vakıflar Dairesi, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 
Mescid-i Aksa'nın 23 Mart'tan itibaren 
kapatılması kararı almıştı.

O günden bu yana cemaatin girişine izin 
verilmezken, Aksa'da namazlar içeride 
bulunan görevli ve muhafızlar tarafından 
kılınmaya devam edildi. Aksa'nın 
çevresindeki İsrail polisi Aksa'nın yeniden 
ibadete açılmasını görüntülemek isteyen 
AA muhabirlerinin görüntü almak için içeri 
girişine izin vermedi.
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Mescid-i Aksa yeniden 
ibadete açıldı

İsrail polisi dur ihtarını anla-
mayan zihinsel engelli Filis-
tinliyi şehit etti

İsrail güçleri Mescid-i Aksa 
İmam Hatibi Şeyh İkrime 
Sabri’yi gözaltına aldı



Şeyh Sabri’nin ailesinden adının açıklan-
masını istemeyen bir kişi AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin işgal 
altındaki Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahall-
esi'nde bulunan evine baskın düzenleyerek 
Şeyh Sabri’yi gözaltına aldığını belirtti.

Aynı kişi, Şeyh Sabri’nin İsrail güçlerince işgal 
altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin 
Yafa (El Halil) Kapısı'nda bulunan polis 
merkezine götürüldüğünü kaydetti. Bir hafta 
Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası ver-
ilen Şeyh Sabri serbest bırakılırken, çarşamba 
günü yeniden ifade vermeye gelmesi istendi. 

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası 
toplumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da 
bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve 
Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" 
planını engellemek için acil önlemler almaya 
çağırdı.

Ali Semerci   |22.05.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan 
yazılı açıklamada, "İsrail'in Arap topraklarını 
ilhak etme yönünde uyguladığı tek taraflı 
icraatlar barış sürecine hizmet etmiyor ve 
uluslararası meşruiyet kararlarına aykırıdır." 
ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, özellikle 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere 
uluslararası kurumlardan, İsrail'in "ilhak" 
planını engellemek için acil ve fiili önlemler 
alması istendi.

İİT'nin açıklamasında, Filistin davasının adil 
ve kalıcı çözümü ve Orta Doğu'da barışın sağl-
anmasının iki devletli çözümü esas alan Arap 
girişimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin 
devletinin kurulması ve uluslararası meşruiyet 
kararlarının uygulanmasıyla gerçekleşeceği 
kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsrail'in yeni 
hükümetinin Batı Şeria’daki yerleşim birimleri 
ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini 
açıklamasının, İsrail’in işgal politikasının yeni 
adımı olduğunu bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   |20.05.2020

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 
yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail’in Batı 
Şeria’yı İşgal Planı"na ilişkin değerlendirmel-
erde bulundu. 

"İsrail’de yeni kurulan hükümetin yemin 
töreninde Batı Şeria’daki yerleşim birimlerini 
ve Ürdün Vadisi'ni ilhak edeceğini açıklaması, 
İsrail’in uluslararası hukuku yok sayan işgal 
politikasının yeni bir adımıdır" ifadelerini 
kullanan Kalın, dünyanın bu pervasızlığa "dur" 
demesi gerektiğini belirtti.  Kalın, Filistin 
halkını yok sayan hiçbir plan ve girişimin 
meşruiyetinin olmadığını vurgulayarak, şun-
ları kaydetti: 

"İlhak ve işgal politikalarını doğrudan ya da 
dolaylı olarak destekleyenler bu suçun ortak-
larıdır. Filistin meselesinde sorun işgalin ken-
disidir. Kudüs'ün dini, tarihi ve hukuki 
statüsünü değiştirmeye yönelik adımları da 
şiddetle reddediyoruz. 
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İİT'den uluslararası toplu-
ma "İsrail'in Batı Şeria'yı 
ilhak planını engelleme" 
çağrısı

C u m h u r b a ş k a n l ı ğ ı 
Sözcüsü Kalın: İlhak 
açıklaması İsrail’in işgal 
politikasının yeni adımıdır

Basında Kudüs - Yalçın Erki



Kudüs, kırmızı çizgimizdir. Kudüs 
kutsalımızdır. Kudüs, emanetimizdir. Emanete 
ihanet eden herkes tarih önünde hesap vere-
cektir. Filistin toprakları Filistinlilere aittir. 
Kimsenin onun bir karışını bile birilerine 
peşkeş çekmeye hakkı yoktur. İslam ülkeleri 
bu konuda acilen adım atmalı ve İsrail'in işgal 
ve ilhak politikasına karşı Filistin halkını ve 
topraklarını korumalıdır. Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 
Türkiye, haklı ve meşru davasında Filistin 
halkının yanında olmaya devam edecektir."

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprak-
larında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler 
için onlarca yıldır devam eden felaketler 
silsilesinin başlangıcı oldu.

Esat Fırat   |15.05.2020

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprak-
ları üzerinde kurulmasıyla zorunlu göçe ve kat-
liamlara maruz kalan, hâlâ da işgal ve abluka 
altında bulunan, mülteci konumunda yaşayan 
milyonlarca Filistinli, Nekbe'nin (Büyük Fela-
ket) 72. yılında vatanlarına dönmenin hayalini 
kuruyor. Her yıl hayallerine ulaşmaktan biraz 
daha uzaklaşan Filistinlilerin geri dönüş ve 
bağımsızlık gibi ulusal hedefleri, son yıllarda 
amansız bir saldırıyla karşı karşıya bulunuyor.

ABD’nin sözde barış planı, İsrail'e Akdeniz’den 
Ürdün Nehri arasındaki coğrafyada tam ege-
menlik verirken, Filistinlilere ise Tel Aviv’e 
tanınan bu imtiyazı "sözde devlet" ve "ekono-
mik refah" karşılığında kabul etmeyi 
dayatıyor.

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de tarihi Filistin toprak-
larında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler 
için onlarca yıldır devam eden felaketler 
silsilesinin başlangıcı oldu. Bu nedenle 
İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 
Mayıs'ı takip eden gün, yani 15 Mayıs "Nekbe" 
günü olarak sembolleşti.

Günümüze kadar uzanan bu süreçte Filistin 
topraklarının büyük bölümü işgal edildi, 
sistematik katliamlarla binlerce Filistinli 
öldürüldü, 1 milyona yakın kişi vatanından 
sürüldü, 675 köy yok edildi ve bazı kentler 
Yahudileştirildi. Nekbe'den bu yana işgali 
genişleten İsrail, şu an 27 bin kilometrekarelik 
tarihi Filistin topraklarının yüzde 85'ine el 
koymuş durumda. Filistinliler ise bu alanın 
sadece yüzde 15'ini kullanabiliyor.

İsrail ayrıca 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve 
Batı Şeria'da da yasa dışı Yahudi yerleşim 
birimi inşaatlarına devam ediyor. Yüz binlerce 
Filistinlinin vatanından sürülerek bir günde 
"mülteci" konumuna düştüğü günü "Nekbe" 
olarak adlandıran ilk kişi ise Arap ulusal-
cılığının en önemli teorisyenlerinden Suriyeli 
tarihçi Konstantin Zurayk olarak biliniyor.

Zurayk'ın "Nekbe Ne Anlama Gelir?" adlı 
kitabının yayımlanmasının ardından bu isim 
15 Mayıs'la özdeşleşti. Dünyanın dört bir 
yanında her 15 Mayıs'ta Nekbe protestoları 
düzenleniyor. Onlarca yıldır sürgün hayatı 
yaşayan milyonlarca Filistinli için "Nekbe" 
(Büyük Felaket) zorunlu göç, yağma ve kat-
liamların simgesi olmaya devam ediyor.
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Filistin'in 'felaketi' olan 
Nekbe'nin üzerinden 72 yıl 
geçti
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Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için gönderdiği tıbbi 
yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı.

Ali Semerci   |13.05.2020

Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine destek olmak için gönderdiği tıbbi 
yardım malzemeleri Gazze'ye ulaştı. Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden Gazze Şeridi'ne 
ulaştırılan tıbbi yardımın miktarına ilişkin Filistin Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapılmadı. 
Tıbbi malzemeler, buradan Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığınca teslim alınacak.

Kovid-19 ile mücadele için Türkiye'nin Filistin'e gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Hava 
Yollarına (THY) ait kargo uçağı 30 Nisan'da, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion 
Havalimanı'na ulaşmıştı.

Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği yetkililerinin gözetiminde havalimanına ait kargo terminaline 
ulaştırılan yardım malzemeleri, gerekli işlemlerin ardından 5 Mayıs'ta işgal altındaki Batı 
Şeria’nın Ramallah kentine götürülmüştü.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer, tıbbi mal-
zemeleri Ramallah kentindeki Filistin Sağlık Bakanlığı’nda düzenlenen törenle teslim etmişti.
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Türkiye'nin gönderdiği tıbbi malzemeler Gazze'ye 
ulaştı

Basında Kudüs - Yalçın Erki



Kudüs’ü şereflendiren peygamberler

İlk insan ve ilk peygamber olan Adem(as) ile birlikte başlamıştır Kudüs’ün tarihi. Hadis-i şerifte 
de geçtiği gibi yeryüzünde ikinci inşa edilen mesciddir ve ilk inşa edilen mescid olan Kâbe ile 
arasında yalnızca kırk yıl vardır. Basit bir hesapla Âdem as değilse onun evladından biri inşa 
etmiştir mübarek mescidi.

Allah Teâlâ; Mescid-i Aksa’yı Irak’ta kavmi tarafından gördüğü zulüm sonrasında İbrahim a.s. 
için yeni vatan ve hicret diyarı olarak seçmiştir. Yüce Rabbimiz bu konuda “Onu da Lût’u da kur-
tarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık.” (Enbiya 71) buyurmuştur. Kaynaklar, İbra-
him a.s.’ın Mescid-i Aksa’dan birkaç defa Kâbe’ye gittiğini ve bu ziyaretlerden biri sırasında 
Kâbe’yi inşa etmiş olduğunu (restorasyon kastedilmektedir) belirtmektedir. Ancak elimizdeki 
kaynaklar İbrahim a.s.’ın Kâbe’yi inşa ettiği gibi Mescid-i Aksa’yı yenileyip yenilemediği hakkın-
da yeterli bilgi vermemektedir. Şunu da belirtmek gerekir ki İbni Teymiye “ Mescid-i Aksa İbra-
him a.s. zamanından bu yana vardır” demektedir. Bir başka yerde ise “Mescid-i Aksa İbrahim 
a.s. zamanından bu yana peygamberlerin namazgâhıdır” ve “Mescid-i Aksa’da İbrahim a.s.’ dan 
bu yana peygamberler namaz kılmışlardır” ifadelerinde bulunmuştur.  

İbrahim (a.s.), hicret ettikten sonra Mescid-i Aksa civarına yerleşmiş, oğlu İshak (a.s.)  ve onun 
çocuğu olan Yakub (a.s.) burada doğmuştur. Yakub (a.s.) uzun bir süre burada yaşamış Yusuf 
(a.s.) da dâhil olmak üzere oğulları bu topraklarda doğmuştur. Fakat sonrasında Yusuf (a.s.)’ın 
Mısır emiri olduğu, hayatının son dönemlerinde Mısır’a gitmiş ve orada vefat etmiştir. 
Vefatından sonra vasiyeti üzerine cenazesi babası İshak (a.s.) ve dedesi İbrahim (a.s.)’ın kabrin-
in bulunduğu Halilurrahman şehrine getirilmiştir.

Hz. Yusuf’un saltanatı süresince Mısır’a gelip yerleşen Beni israil kavmi bir süre sonra eziyet 
görmeye başladılar. Allah Teâlâ onlara peygamber olarak Musa (as) ve kardeşi Harun (as) ı gön-
derdi. Hz. Musa önderliğinde Beytü’l-Makdis’e yaklaşan beni israil kavmi gördükleri birçok mu-
cizeye rağmen kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri topraklar için savaşmaktan kaçındılar. 
Sina çölünde kırk yıl başıboş dolaştılar. Bu süreçte emre itaatsizlik edenlerin birçoğu öldü ve 
ancak bir nesil sonra Mescid-i Aksa’ya girebildiler.

Musa a.s.'ın kardeşi Harun a.s. da kendisi ile birlikte mukaddes topraklara göç edenlerden biri-
ydi. Ancak o Tih çölünde Musa a.s.’dan önce vefat etti. Musa a.s. hakkında ise peygamber efen-
dimiz s.a.v. in “ölüm ona geldiğinde Allah’tan mukaddes topraklara bir taş atım mesafesine 
kadar kendisini yaklaştırmasını istedi” dediği rivayet edilmektedir. Bu hadisi şerif Musa a.s.’ın 
bereket ve kutsiyet membaı olan Mescid-i Aksa’ya yaklaşmaya ne kadar arzulu olduğuna delalet 
etmektedir.   Ebu Hureyre r.a.'ın rivayetine göre de Allah resulü s.a.v. buyurdu ki; “Eğer orada 
olsaydım elbette kızıl kum tepesinin altında, yolun yanındaki Musa’nın kabrini sizlere gösterir-
dim” 

Yolu Kudüs’ten Geçen Peygamberler - Elif Gök / Betül Erdoğan
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Musa a.s. vefat ettikten sonra yeni nesle Yuşa bin Nun as liderlik etti ve onları mukaddes toprak-
lara getirdi. Allah resulü s.a.v. buyuruyor ki; “Güneş Yuşa Beytü-l Makdis’e geceleri yürüsün diye 
hapsolduğundan başka hiçbir zaman hapsolmadı”   Yuşa a.s. Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen 
peygamberlerden biridir. Allah resulü s.a.v. kendisinin peygamber olduğunu haber vermiştir. 

Yuşa as da kavmini Filistin topraklarına soktu fakat Kudüs ü şerifin fethi ona da nasip olmadı. 
Bu sırada Beytü’l-Makdis te ikamet eden amalikalıların Calut ( batı kaynaklarında golyat diye 
anılan) isminde çok güçlü bir reisleri bulunmaktaydı. Allah, Calut’u israiloğulları’nın başına 
musallat etti. Calut, israiloğulları’nı mağlub ederek çocukları ve kadınlarını esir aldı. O sırada 
içlerinde bir peygamber vardı. Rivayete göre ismi İşmoil’di. Yahudiler, ondan kendilerini kurta-
racak bir hükümdar istediler. İşmoil aleyhisselam’da dua ve niyazda bulundu. Hak teala Talut 
isminde bir kimsenin melik olarak tayin edilmesini vahyetti. Talut’un emrinde hazırlanan ordu 
rivayetlere göre 70.000 kişi olarak yola çıktı yolda geçirilen imtihanlarda çoğu elendi, sonuçta 
meydana gelindiğindeki asker sayısı yalnızca 313 kişiydi. Bunun içinde Davud (as) da vardı. 

Savaş öncesi mübareze geleneğinde Davud as attığı sapan taşıyla Calut’u öldürdü. Ama-
likalıların ordusu bu beklenmeyen kayıp sonrası dağıldı ve bozguna uğradı. Kudüs muvahhid 
müminlerin nasibi oldu. Davud as Talut’un kızıyla evlendi ve sonrasında hükümdar oldu. 
Kur’an-ı Kerim’de Mescid-i Aksa’ya hükmeden iki peygamber olduğundan bahseder. Bunlardan 
biri Davud a.s. diğeri ise oğlu Süleyman a.s.’dır. Davud a.s. tahminen yüz yaşında Kudüs’te vefat 
etmiştir. Ondan sonra hem saltanat hem de nübüvvet Süleyman (a.s.) ‘a geçmiştir.

Süleyman (a.s), Gazze’de doğmuştur. İlk olarak, Davud (a.s)ın Allah (c.c)’nun emriyle başladığı 
fakat ömrü kifayet etmediği için bitiremediği Beytü’l-Makdis inşasını insan gücü ve malzeme 
açısından oldukça kısıtlı imkânlara rağmen devam ettirdi. Allah ta cinleri, rüzgârları, görünür 
görünmez sebepleri ile kuluna ikram, yardım ve lütufta bulundu.

 “Andolsun ki biz, Davud’a ve Süleyman’a ilim verdik. Onlar: Bizi mümin kullarının birçoğundan 
üstün kılan Allah’a hamd olsun! dediler.”

 “Süleyman Davud’a varis oldu ve dedi ki: Ey insanlar! Bize kuşdili öğretildi ve bize her şeyden 
(nasipler) verildi. Doğrusu bu, apaçık bir lütuftur.”

 “Süleyman’ın emrine de kasırga (gibi esen) rüzgârı verdik; O’nun emriyle, içinde bereketler 
yarattığımız yere doğru eserdi. Biz her şeyi biliriz.” 

“Sabah gidişi bir ayrılık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman’a 
(O’nun emrine) verdik ve O’nun erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle 
cinlerden bir kısmı, O’nun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı 
tattırdık.”

“Onlar, Süleyman’a kalelerden, timsallerden, havuzlar kadar (geniş) leğenlerden, sabit kazan-
lardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükredin; kullarımdan şükreden azdır!” (Sebe’, 
12-13)   
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İçinde mukaddes emanetlerin ve Tevrat levhalarının bulunduğu tabutunda bulunduğu mescit 
ve etrafına da on iki mahallesi olan bir şehir kuruldu. Başlangıçtaki adı Beytü’l-Makdis olan bu 
mabedin adı sonradan Mescid-i Aksa oldu. Abdullah ibni Amr r.a.’ın bu konu ile ile ilgili Allah 
resulü s.a.v.’den yaptığı rivayet şöyledir; “Ne zamanki Süleyman bin Davut a.s. Beytü’l-Makdis’ 
in inşasını tamamladığında Allah u Teâlâ’dan üç şey istedi. Kendisinin hükmüne uygun hüküm 
vermesini, kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk vermesini ve herhangi bir 
kimse bu mescide sadece namaz kılmak için gelirse annesinden doğduğu gün gibi günahl-
arından kurtulmuş olarak çıkmasını istedi.” Efendimiz s.a.v. buyurdu ki “İlk ikisi kendisine veril-
di, üçüncüsünün de verilmiş olmasını umuyorum.”

Konuyla ilgili vurgulanması gereken önemli bir nokta; Süleyman a.s.'ın bu yaptığı yeniden inşa 
değil, Âdem as neslinden beri bilinen Mübarek mabedi yenileme çalışmasıdır. 

Süleyman as yaklaşık 40 yıl süren nübüvvet ve saltanat döneminden sonra Kudüs’te vefat 
etmiştir. Süleyman a.s. sonrasında Beytü’l-Makdis’ de birçok peygamber gelmiş olduğu bilin-
mektedir. Ancak Kur’an-ı kerim bunlardan aynı zamanda gelmiş olan sadece üç tanesinden 
bizlere bahsetmektedir. 

Beytü’l-Makdis ve Mescid-i Aksa ile irtibatlı bulunan bu peygamberler Zekeriya a.s. oğlu Yahya 
a.s. ve Meryem oğlu İsa a.s.’dır. Mescid-i Aksa bu üç peygamberin hayatları, Allah Teâlâ’ya 
davetleri ve Beni İsrail'in hidayet ve ıslah etmek için sürekli çabalarının da odak noktası olmuş-
tur. Mescid-i Aksa kendilerinin toplantı yeri ve davet minberleri olmuştur.

O dönemde Beni İsrail'in salih olanlarının yaptığı üzere İmran’ın eşi (Meryem’in annesi) doğa-
cak olan çocuğunu Mescid-i Aksa'ya hizmet etmek için adamıştı. Kızı Meryem binti İmran’ı 
doğurunca Zekeriya a.s. onun bakımını üstlendi; ibadet ve hizmetle meşgul olması için Mescid-i 
Aksa'ya yerleştirdi. Ardından İsa a.s. mucizevi bir şekilde dünyaya geldi.

 İsa a.s. Beytü’l-Makdis’ de doğan ve peygamberlik verilen peygamberlerin sonuncusu olduğu 
gibi, Allah resulü Muhammed s.a.v.’den önce gelen peygamberlerin de sonuncusuydu. 

Yakın zamanlarda Zekeriya a.s.’a oğlu Yahya a.s. verildi. Yahya a.s. ile İsa a.s. ile aynı dönemde 
yaşadılar ve gerek Beni İsrail'i davet etme ve gerekse nübüvvet makamının gereklerini yerine 
getirme konusunda birlikte çalıştılar. Kendilerinin bu görevleri Mescid-i Aksa'da yerine getird-
iklerine işaret eden sahih bir hadisi şerif bulunmaktadır. 

Haris bin Eş'ari r.a. şöyle rivayet eder; Peygamber efendimiz s.a.v. buyurmuştur ki;  “Yüce Allah, 
Zekeriya a.s.’nın oğlu Yahya a.s.’a, hem kendisi amel etmek, hem de amel etmelerini İsrail oğul-
larına emretmek üzere, beş kelime emretmişti. Kendisi bu hususta biraz ağır ve yavaş davranın-
ca, İsa a.s. ona: -Sen, hem kendin amel etmek hem de amel etmelerini İsrail oğullarına emret-
mek üzere, beş kelime ile emredilmiştin. 
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Bunu İsrail oğullarına ya sen tebliğ edersin ya da ben tebliğ ederim, deyince, Yahya a.s.: -ey 
kardeşim! Sen bu vazifeyi yerine getirmekte beni geçersen, ben azaba uğramamdan veya yere 
batırılmamdan korkarım, dedi ve hemen İsrail oğullarını Beytü’l-Makdis’ te topladı. 
Beytü’l-Makdis, İsrail oğulları ile doldu. Yahya a.s. yüksek bir yere oturarak Allah’a hamd ve 
senada bulunduktan sonra şöyle dedi:…” 

Bu hadisi şerif, İsa a.s. zamanında Mescid-i Aksa'nın sağlam, mamur ve geniş bir şekilde var old-
uğuna ve içerisinde yüksek şerefeler bulunduğuna delalet etmektedir. 

Gerek Yahya as gerekse İsa as ın hayatları, geneli Beytü’l-Makdis olarak anılan ( bugün daha çok 
Filistin ismi tercih edilir) topraklarda geçmiş. Allah’ın bu iki güzel kulu beni israil’in sapık fikirl-
eri ve bu topraklara hâkim olan putperest Romalıların azgınlıklarını ıslah edebilmek için 
çalışmış. İkisinin de Cenabı Hakka kavuşmaları bunların cinayet teşebbüsleri ile olmuştur. 

İsa a.s. sonrasında peygamber gönderilmesi durdurulmuş, ta ki Allah Teâlâ keremli resulü 
Muhammed s.a.v.'i peygamber olarak göndermiştir. 

Kutlu Nebi; Kâinatın en şerefli toprakları olan Kâbe-i Muazzama’nın çevresinde dünyayı teşrif 
buyurmuşlar. Kalbindeki hüznün sürura tebdil olması için lütfedilen miraç ikramına ise Kudüs ü 
şerif üzerinden nail olmuşlardır.

İsra’nın bitip, miracın başlaması için bu noktanın seçilmesi şu iki mesajı çok açık vermektedir.

- Yücelerle irtibat kuracaksanız, kısıtlı dünya hayatından engin semalara çıkacaksanız arz 
üzerinde arşa en yakın yer burasıdır.

- İkinci mesajda; kendilerinden çıkan birçok peygambere uymayan, onlar zulmeden, hatta 
onları katleden beni israiledir; emanet/miras hakkı ve yetkisi kavim birliği ya da neseble değil 
tevhid akidesine uymakladır. Bütün Beni İsrail peygamberleri (Allah hepsinden razı olsun)  
Miraç gecesi efendimiz sav in ardında cemaat olmuşlardır.

Mescidi aksanın şerefi bu geceyle kalmamış Müslümanlar varlık sebepleri olarak gördükleri en 
mühim ibadet olan namazlarını uzun bir süre bu mekâna dönerek kılmıştır.

Böylece Mescid-i Aksa'nın yapılış, tarih ve fazilet bakımından Mescid-i Haram ile irtibatlı old-
uğunu, mekânının yüce olduğunu ve peygamberlerin hayatlarıyla dolu olduğunu görmekteyiz. 

- Onu inşa eden bir peygamberdi. 

- Binasını yenileyende bir hatta belki de birden çok peygamberlerdi. 

- Oraya peygamberler gitmiş ve özgür kılmak için cihat etmişlerdir. 

- Davetlerini burada yapmışlar, buraya hicret etmişler, çevresinde yaşamış ve vefat 
etmişlerdir. .

Kaynak:
Nebiler silsilesi Osman Nuri topbaş Hoca Efendi Betül Erdoğan / Elif Gök
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Burak Duvarı Şehitleri 1930

17 Haziran 1930’da Muhammed Cemcum, 
Fuad Hicazi ve Ata Ezzir’in idam edilerek şehit 
edilmelerinin 90. Yılının sene-i devriyesinde 
rahmet ile anıyoruz.

Burak Duvarı Olayı ( Burak İntifadası)

12 Ağustos 1929 tarihinde Yahudiler asırlardır 
Müslümanlara ait bir mabed olan Mescid-i 
Aksa’yı yıkıp yerine ırklarından dolayı( 
inançlarından değil) kendilerine ait olduğunu 
iddia ettikleri tapınağı yapmak için bir açıkla-
ma ve eylem çağrısı yaptılar. İki gün sonra 14 
Ağustos günü çok sayıda Yahudi grup gösteri 
yapmak için Hayfa ve Tel Aviv’den Kudüs’e 
geldi. İngiliz polisinin korumasında Burak 
Duvarı’nda toplanarak ‘Duvar bizim 
duvarımızdır’, ‘duvar bizim ağlama 
duvarımızdır’ şeklinde slogan atmaya 
başladılar. Buna karşılık iki gün sonra ( aynı 
zamanda mevlid kandiline denk geliyordu) 
Müslümanlar Cuma namazından sonra         
Mescidi Aksa’da toplanarak büyük bir gösteri 
yaptılar. 

Toplanan cemaat kalabalıklığından surların 
dışına taştı. Toplu halde Aksa’dan Megaribe 
mahallesine, Burak Duvarı’na doğru bir 
yürüyüş yaptılar. Yahudilerin bir oldu bittiyle 
açık hava sinagogu haline getirmek için koy-
dukları masa, sandalye, dolap gibi eşyaları 
alndan dışarı çıkardılar. Durumun vehametini 
anlayan  İngilizlerden takviye güç istediler. 
Filistin sokakları ayaklanmaya başlamıştı 
şehrin sahipleri ile işgalcileri aralarında 
çatışmalar başladı. Bu olay “Burak ayaklan-
ması” ya da “Burak İntifadası” olarak tarihe 
geçti. Filistin’in kuzeyinde Safad’dan başlayıp 
güneyde El-Halil’e kadar uzandı. 

116 Filistinli şehit oldu 133 Yahudi öldürüldü, 
232 Filistinli, 339 Yahudi yarandı.

İngilizlerin müdahalesi ile çok sayıda kişi 
tutuklanarak  Akka hapishanesine götürüldü. 
Yapılan sözde mahkeme sonucu 17 Haziran 
1930’da İngilizler önce 26 kişiye idam cezası 
verildi. Sonra halkın tepkilerinden çekinerek 
23 kişinin cezası müebbet hapis olarak 
değiştirildi. Muhammed Cemcum, Fuad Hicazi 
ve Ata ez-Zir’in idam cezaları ise onaylandı.

İdam cezaları ile halkın gözünü korkutacağını 
zanneden İngilizler idam sahnesi ile asıl dersi 
kendileri alıp yaklaşık 18 yıl sonra ( Yahudilere 
vatan hazırlama görevini tamamlayarak ) bu 
topraklardan çıkmak zorunda kaldı.

İdam sehpası kurulmuş, İngiliz askeri bir isim 
söyleyince üç vatansever aynı anda ayağa 
kalkıyor. Hepsinin derdi bir an önce mukadde-
sat uğrunda can verip şehadet mertebesine 
kavuşmak. Sonunda bir şekilde sıra oluşturu-
lur ve üç yiğit mertebelerine ulaşır. Bu şanlı 
hatıradan başka, şehidlerden bir de ailelerine 
yazdıkları mektuplar kalır geriye. Mektuplar 
ertesi gün Yermuk gazetesinde şehit 
Muhammed Cemcum el yazısı ve imzasıyla 
yayınlandı. Şehidler Akka’da Cezzar Ahmet 
Paşa camisinin karşısına defnedildi.

- Velid Hicazi; Filistin’in kuzeyinde Safad 
şehrinde 1904 yılında dünyaya geldi şehid ol- 
duğunda 26 yaşındaydı. Hicazi liseye kadar 
Safad şehrinde, üniversiteyi Beyrut Amerikan 
üniversitesinde okudu. Burak Duvarı olay-
larında en ön saflardaydı, şehadete de en 
önde yürüdü.

Burak İntifadası - Mehmet Esmer
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- Muhammed Cemcum; Filistin’in El-Halil şehrinde 1902 yılında dünyaya geldi 28 yaşında 
şehit edildi. Cemcum lise dönemine kadar El-Halil’de, üniversiteyi Beyrut Amerikan üniversi-
tesinde okudu.

- Ata Ezzir; Filistin’in El-Halil şehrinde 1895 yılında dünyaya geldi 35 yaşında şehit edilmiş-
ti. Bu üç şehidin büyükleriydi. Çiftçilik yapıyordu.

Mektubun bir paragraflık özeti; 

Benim idam edildiğim gün, bu benim en mutlu günümdür. Herkesin mutlu olmasını her sene 17 
Haziran günü Filistin’de akıtılan kanlarımız uğruna hutbelerin, mevlitlerin ve ilahilerin okun-
ması isterim.

Ata Ezzir’in annesine yazmış olduğu mektup
Anneciğim zılgıtlar çal ölüm haberim gelse bile, 
Zılgıtlar çal anneciğim üzülme düşman sevinmesin,
Ruhum bu vatandan ayrılmayacak, kahraman olarak dönüp düşmanlarına karşı. 
Üzülme anneciğim, Ata nerde Ata nerde gençler çiçek gibi dönecektir,
hepsi hamasetli ve ciddi vatan çağırınca elbet gelirler.
Anneciğim hüzün gözyaşlarını dökme siyah giyip karalar bağlama. 
Ata diğer vatanın çocukları gibi gençler gibi Muhammed gibi Fuat gibi 
Güneş çıktığında karanlık bitmiş olacak. 
Anneciğim Kabrimin yanında zeytinleri üzümleri incirleri ve limonları ek.
Mahallenin gençlerini doyur, aç olanını mahrum etme, 
Bu bir gencin vasiyetidir adım Ata’dır cömertlik anlamına gelir ve cömertler çoktur. 
Devrimciler o aslan yavruları, vatanlarını korumaları vaciptir, 
Herkes onları özlemiştir Üzüm bağları bile
Komşulara mahalledekilere selam söyle Hamdan’a Abid’e selam söyle Abid’in kızı Sara’ya da 
selam söyle 
Döneceğim anneciğim, 
Döneceğim anneciğim, Ömer müjdesiyle geliyor vatanın müjdesiyle O devrimcileri unutmaya-
cak. 
Anneciğim gece uzayınca ve sırları artınca vatan yarası büyür 
Döneceğim anneciğim, gündüzün nuruyla 
Döneceğim anneciğim, vatanı nurlandırıp özgürleştireceğiz anneciğim
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Hz. Âdem ile Başlayan Mübarek Davamız 

 Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer 
radıyallahu anh’ın rivayetiyle şöyle buyur-
muştur: Ebu Zer radıyallahu anh, “Ey Allah’ın 
Resûlü, yeryüzünde ilk inşa edilen mescit 
hangisidir?” diye sorunca Peygamberimiz, 
‘Mescid-i Haram’ buyurdu. Sonra hangisinin 
olduğunu sorunca Peygamberimiz, ‘Mescid-i 
Aksa’ buyurdu. “Aralarında kaç sene vardır” 
diye sorunca da Peygamberimiz sallallahu 
aleyhi ve sellem, ‘Aralarında kırk sene var’ 
buyurdu. (1)

Modern tarih, Mescid-i Aksa’nın inşasını Hz. 
Davud ve Hz. Süleyman’a dayandırır. Oysa ki 
İslam tarihinde Mescid-i Aksa’nın yapılışı Hz. 
Âdem’e dayanır. Bu hadisten anladığımız 
kadarıyla Kâbe gibi, Mescid-i Aksa’nın yerinde 
bulunan bu mescid de Hz. Âdem döneminde 
yapılmıştır. Muhtemel ki Nuh Tufanı’nda 
yıkılmıştır. Hz. İbrahim ve Hz. İsmail aleyhis-
selam M.Ö. 1900’de eski temelleri üzerine 
Kâbe’yi yükseltirken, M.Ö. 1010-970 yılları 
arasında Allah’ın emriyle Hz. Davud aleyhis-
selam da Hz. Âdem döneminde yapılan mes-
cidin yerine bir mabet inşa etmeye karar verir. 
Mabedin temellerini atar, ancak tamamlama-
ya ömrü yetmez. Davut aleyhisselamın 
başladığı bu inşaatı daha sonra Süleyman 
aleyhisselam tamamlar. Lut Gölü’nün bulun-
duğu çukur alanın batısında ve bu alandan 
fay diklikleriyle ayrılmış olan Yahudiye Plato-
su’nun dalgalı yüzeyi üzerinde kurulmuştur.

 Lut gölüne 24, Akdeniz kıyılarına kuş uçuşu 
mesafe olarak 52 km. uzaklıkta bulunan 
şehrin deniz seviyesinden yüksekliği Harem-i 
Şerif'te 747 metredir.

İlk insan ve ilk peygamber olan Âdem aley-
hisselamın yaratılışının durumu, ilahi dinlere 
göre çok farklılıklar arz etmektedir. İlk insan, 
ilk madde ve var oluş konuları bilimsel olarak 
ve dinler arasında çok farklı biçimde ele alın-
mıştır. Hz. Âdem’in yaratılışı, Cennet’te kalıp 
sonra çıkarılması, Havva validemizle evlen-
mesi, Havvâ validemizin her batında bir kız 
ve bir erkek olmak üzere, yirmi batında kırk 
çocuk doğurması başlı başına incelenmesi 
gereken konulardır. İlk ikizler Kâbil ile kız 
kardeşi Aklima, son ikizler ise Abdülmugîs ve 
Emetülmugîs’tir. Sadece Şît tek doğmuştur. 
Kâbil ve Aklima’dan sonra ise Hâbil ile 
Lebuda doğmuştur. Biz burada Hz. Âdem 
aleyhisselamın iki oğlu Kâbil ile Hâbil’in mü-
cadelesinden Ümmet-i Muhammed’in çıkar-
ması gereken kıskançlık konusundan bahset-
meye çalışacağız inşallah.

Âdem aleyhisselam gittikçe çoğalan ve 
yeryüzüne yerleşmeye çalışan neslini, 
Allah’tan aldığı emirlerle yönetirken, insanın 
yaratılışında var olan zaaflar çok geçmeden 
kendini gösterdi. Âdem aleyhisselamın iki 
oğlu arasında insanlık tarihinin ilk adam 
öldürme, kardeş kanı dökme olayı meydana 
geldi. Bu kardeş kavgasını Kur’ân-ı Kerîm 
şöyle anlatmaktadır:

27 –“ Onlara Âdem'in iki oğluyla ilgili haberi 
hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban 
sunmuşlardı, birinden kabul edilmiş, diğer-
inden kabul edilmemişti. (Kurbanı kabul 
edilmeyen, ötekine):" Seni öldüreceğim" 
demişti. Diğeri ise şöyle demişti: "Allah, 
yalnız kendisinden korkanlardan kabul 
eder".

Hz. Âdem ile Başlayan Mübarek Davamız - Ali Yelgün
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28 - "Allah'a yemin ederim ki, sen beni 
öldürmek için bana el uzatsan da, ben seni 
öldürmek için sana el uzatacak değilim, 
ben âlemlerin Rabb'i olan Allah'tan 
korkarım.”

29 - "Ben isterim ki sen, benim günahımı 
da, kendi günahını da yüklenip ateş 
halkından olasın! Zalimlerin cezası budur".

30 – ”Bunun üzerine kurbanı kabul edil-
meyenin nefsi kendisini, kardeşini öldürm-
eye teşvik etti ve onu öldürdü. Böylece 
zarara uğrayanlardan oldu.”

31 - Derken Allah bir karga gönderdi, ona 
kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini 
göstermek için toprağı eşeliyordu. 
"Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup 
da kardeşimin cesedini gömmekten âciz 
miyim ben?" dedi ve pişman olanlardan 
oldu.”

İki kardeşin kıskançlığının nelere mâl olduğu 
ve günümüzde de ümmetin bu sınavı hala 
kazanamadığını görmekteyiz. Melek-şeytan 
kutuplaşmasının insanlık tarihiyle başladığı-
na şahit olan Ümmeti Muhammed neslinin 
Kâbil ve Hâbil olayından çıkaracağı büyük 
dersler var. Duası kabul edilmeyen Kâbil suçu 
kendisinde değil de kardeşinde buldu. Bu 
şeytani hırs Kâbil’e kardeşi Hâbil’i öldürmeye 
kadar götürdü. Hâbil ise Ümmeti Muhamme-
din Cennet adaylarına örnek oldu. Hâbil, 
Kâbil’e karşı; sen ne yaparsan yap ben sana 
karşı elimi bile kaldırmam dedi. Hâbil sus-
makla, sabırla, tevhid mücadelesini başlattı. 
Kâbil de Habil’i öldürerek yeryüzündeki ilk 
zulmü ve kan dökme günahını başlatmış oldu.  
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu had-
iseyi şöyle özetledi:

“Haksız yere öldürülen hiçbir kimse 
yoktur ki onun kanından Âdem'in birinci 
oğluna bir pay ayrılmasın. Zira cinayeti 
âdet edenlerin ilki odur" denilerek bu olaya 
atıfta bulunulmuştur. (3) 

Kardeşini öldüren Kâbil pek de pişman değil-
di. Fakat öldürdüğü kardeşini ne yapacağını 
düşünüyordu. Allah O’na bir karga gönderdi. 
Bu aslında yaptığı kötülüğü anlatan hakaret 
içeren bir mesajdı. “Kılavuzu karga olanın 
burnu pislikten kurtulmaz” sözü de belki 
bunun için söylenmişti. Böylece yeryüzünde 
ilk şeytana uyan insan, Kâbil oldu. O, hakkın 
karşısına batılı dikecek olan insanların 
öncüsü idi. Hâbil de tevhid mücadelesi 
veren, hak-batıl savaşında hakkı temsil eden 
insanların öncüsü görevini üstlendi. 

Hâbil ile Kâbil arasındaki bu kıskançlık 
günümüzdeki Müslüman kardeşlerimizin de 
en büyük yarası haline gelmiştir. Kardeşler-
imiz fotoğrafın büyüğünü görmeden, küçük 
ve şahsi meseleleri büyüterek İslami çalışma-
lara ve “Kudüs Davası”na büyük zarar verme-
ktedirler. Maalesef Kâbil’in Hâbil’e yaptığı 
haksızlık karşısındaki Hâbil’in gösterdiği 
olgunluğu gösterememektedirler. Haklılık 
bazen el kaldırmamak, bazen susmak, bazen 
zamana bırakmak demektir. Bazense sabret-
meyi gerektirir.

1917’de Kudüs’ün düşmesinden sonra 
Siyonistler, Müslümanların hep parçalan-
ması ve kendi aralarında kavgalı olmasından 
faydalandılar. Beraber hareket etmeyi bec-
eremeyen Müslümanlar dünyadaki Siyonis-
tlerin oyuncağı haline geldiler.
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Bu zor zamanlarda bazı Filistinli kardeşlerimizin teslim olmasına, Arapların acizliği de eklen-
ince “Kudüs Davası” daha da zarar görmeye başladı. Genelde Amerika’nın, özelde de Evanjelis-
tlerin İsrail için var güçleriyle çalışmaları Siyonistlerin elini güçlendirdi. Dünya bütün bu olay-
lara sessiz kalırken maalesef Müslümanlarda çalışmalarında çok yetersiz kaldı.

Bütün bu olumsuzluklara rağmen her Müslümanın yapması gereken birçok iş vardır. Biz 
inancımızda ve amelimizde ihlaslı olup, aramızdaki kardeş kavgasına son verdiğimiz gün 
başarı ve fetihler arka arkaya gelecektir. Batılın gücü her zaman geçici ve sınırlıdır. “O günleri 
biz insanlar arasında döndürür dururuz.”(4) Biz samimi olarak çalıştığımız sürece 
çabalarımız asla sonuçsuz kalmayacak ve bizim devrimizde muhakkak gelecektir.

“İslâm’da iyi bir çığır açan kimseye, bunun sevabı vardır. O çığırda yürüyenlerin seva-
bından da kendisine verilir. Fakat onların sevabından hiçbir şey noksanlaşmaz. Her kim 
de İslâm’da kötü bir çığır açarsa, o kişiye onun günahı vardır. O kötü çığırda yürüyenlerin 
günahından da ona pay ayırılır. Fakat onların günahından da hiçbir şey noksan-
laşmaz.”(5)

Davası Kudüs olan kardeşim! Niyetini sağlamlaştır, amelini güzelleştir, planını yap ve dik dur-
arak yoluna devam et. Kaybedeceğin hiçbir şey yok. Rabbinin katında her zaman kazanan 
olacaksın.

 “Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki? Ben cennetimi yüreğimde taşıyorum; nereye gitsem o 
benimle gelir. Hapsedilmem halvet, sürülmem hicret, öldürülmem şehadettir. Değil mi ki gön-
lümde Allah’ın(cc) Kitab’ı, Rasul’ün(sas) Sünnet’i vardır.” 

1.Buhari, 3401. Müslim 1189-1190

2.Mâide:27-31

3. Buhârî, "Diyât", 2, "İʿtiṣâm", 15; Müslim, "�asâme", 27; İbn Mâce, "Diyât", 1; Tirmizî, "ʿİlim", 14; 
Nesâî, "Taḥrîm", 1.

4.Âl-i İmrân:140

5.Müslim, Zekât 69.

Hz. Âdem ile Başlayan Mübarek Davamız - Ali Yelgün
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Fatih Sultan Mehmet Camisi / Ummu’l Fahm / Filistin

Ummu’l-Fahm şehrinin diğer ismi Ummu’l-Nur.. Bu şehir Filistin’in kuzeyinde tam olarak 
üçgenin içindedir. Nüfusu 60 bine yakın tamamen Araplardan oluşur. Kudüs’e uzaklığı 120 
km’dir. Ayrıca bu şehir Mescid-i Aksa şeyhi Raid Salah’ın şehridir. Bu şehrin sakinleri Türkiye’ye 
çok sık bir şekilde gidip gelir. Türklere karşı büyük muhabbet ve sevgi besler. Daha öncesinde 
Kudüs’te 1964 yılında Fatih Sultan Mehmet Camisi yapılmıştı. Şehrimizin iş adamları ve hayır-
severler bu camiye bir kardeş cami kazandırmaya karar verdiler. Ummu’l-Fahm da takribi 40 
cami vardır. Neden 41 olmasın? İsmi de Fatih Sultan Mehmet koyularak bu şekilde büyük müca-
hid ve Fatih ismi yaşatılmış olurdu. 

Bu proje hızlı ve kısa bir şekilde Allah’ın yardımıyla bitti. 2020’de Kadir gecesinde Allah bizlere 
açılışını nasip etti. Başta caminin iç tarafındaki kubbe ve işlemeleri olmak üzere cami Osmanlı 
mimarisiyle bezendi. Caminin avizeleri, halıları, ışıklandırma sistemi kullanılan birçok mal-
zeme özellikle İstanbul’dan getirildi.  Caminin maliyeti 5 milyon şikel. Takribi olarak 1,5 milyon 
dolar olan bu bedel hayırseverlerden toplanarak yapıldı. Camimizin bir katı erkekler, bir katı 
ise hanımlar olacak şekilde düzenlendi. Buna ilaveten bir katını hafızlık için, bir katı ise İslami 
etkinlik ve faaliyetler için tahsis edildi. Caminin bahçe ve otoparkı da mevcut. Caminin içer-
isinde 3 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor. Nasip eden Allah’a hamd ediyoruz.

Nasır Halid Igbaria

Ummu’l- Fahm Belediye Başkan Yardımcısı 

Fatih Sultan Mehmet Camisi - Nasır Halid Igbaria
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Hermeciddun (Melhame-i Kübra) ve Armageddon Savaşı

İslam kaynaklarında “Melhame-i Kübrâ”, “Hermeciddun” ya da “Melhame-i Uzma” olarak 
adlandırılan büyük savaş, âhir zamanda Mehdi ve Hz. İsa önderliğindeki Müslümanlar ile 
Mesih-i Deccal önderliğindeki Yahudiler arasında yaşanacaktır.

Yahudi ve Hıristiyan kaynaklarında ise “Armageddon savaşı“ olarak geçmektedir.

Şu anlamda hadisler vardır:Ebu Hüreyre radıyallahu anh bildirmiştir: Resûl-i Ekrem efendimiz 
aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: “Müslümanlarla Yahudiler harbetmedikçe kıyâmet kop-
mayacaktır. O harpte Müslümanlar (gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, 
taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, taş ya da ağaç; ‘Ey Müslüman, Ey Allah’ın kulu, şu 
arkamdaki Yahudi’dir, hemen gel de öldür onu!’ diyecektir.” Sadece Garkad ağacı müstesna, 
çünkü o Yahudilerin ağaçlarındandır.” (Müslim, Fiten, 82)

Hz. Cabir (ra) anlatıyor: Resûlullah, buyurdular ki: “Ümmetimden bir grup, hak için muzaffer 
şekilde mücadeleye kıyamet gününe kadar devam edecektir. O zaman İsa ibnu Meryem’de iner. 
Bu Müslümanların reisi: “Gel bize namaz kıldır!” der. Fakat Hz. İsa aleyhisselam: “Hayır! 
Allah’ın bu ümmete bir ikramı olarak siz birbirinize emîrsiniz!” der. (Müslim, İman, 247)

Sahih Rivayetlerde Melhame-i Kübrâ’nın Seyri

Melhame-i Kübrâ, tarihin seyrini değiştirecek, yeryüzü zülüm ve haksızlıkla dolduktan sonra 
orayı adalet ve hukukla imar edecek, Allah’ın yarattıkları arasında en hayırlı olanlar ile şerlileri 
birbirinden ayıracak, kıyametin kopmasından önce vuku bulacak büyük alemetlerin 
başlamasına sebep olacak büyük bir hâdisedir.



Konu hakkında varid olan, Melhame-i 
Kübrâ’nın öncesi ve sonrasını anlatan hadisleri 
zikredip, sonrasında hadisleri incelemeye 
çalışalım.

Muaz bin Cebel’den radıyallahu anh rivay-
etler:

“Rasûl, Beytu’l Makdis’in imarı Yesrib’in har-
abıdır. Yesrib’in harabı melhamenin 
(savaşın) çıkmasıdır. Melhame İstanbul’un 
fethidir, İstanbul’un fethi Deccal’in çık-
masıdır! buyurdu. Sonra elini (Rasûlullah), 
konuşmakta olduğu kimsenin (Muaz’ın) 
dizine vurdu ve: ‘Senin burada oturuyor 
olman nasıl gerçekse, bu söylediğim de öyle 
gerçektir’ buyurdu.” (Müsned, 22023; Ebu 
Davud, 4294.)

Naf’i bin Utbe bin Ebi’l Vakkas’tan radıyalla-
hu anh rivayetle: “Arap yarımadasıyla 
savaşacaksınız, Allah size fetih nasip edecek. 
Sonra Farslarla savaşacaksınız, Allah size 
fetih nasip edecek. Sonra Rumlarla savaşa-
caksınız, Allah size fetih nasip edecek. Sonra 
Deccal’le sava-şacaksınız, Allah size fetih 
ihsan edecek.”                                          (Müsned, 
1540; Müslim, 2900.)

Rumlarla Savaş

“Sizler Rumlarla güvenli bir barış yapacaksınız. 
Siz ve onlar birlikte arkanızdan saldıran başka 
bir düşmanla savaşacaksınız. Zafer kazanıp, 
ganimet mallarını alarak savaştan sâlimen 
çıkacaksınız. Sonra savaştan dönüp de tepeleri 
bulunan bir meraya varacaksınız. 

Orada haç ehlinden bir adam, haçı yukarı 
kaldırarak haç galip geldi diyecek, 
Müslümanlardan bir adam da kızarak, kalkıp 
o haçı kıracaktır, işte o zaman Rumlar, 
aranızdaki barışı bozarak sizinle büyük bir 
savaş yapmak üzere toplanacaklardır.” (Ebu 
Davud, 4292)

Bir başka rivayette şöyle geçmektedir:

“…Orada haç ehlinden bir adam, haçı 
yukarı kaldırarak haç galip geldi diyecek, 
Müslümanlardan bir adam da kızarak, o 
adamı öldürecektir. İşte o zaman Rumlar, 
aranızdaki barışı bozarak sizinle büyük bir 
savaş yapmak üzere toplanacaklardır.” 
(Müsned, 16826)

Rumlar Savaş için Geliyor

” ‘Rumlar, A’mak ve Dâbık (Hadisin söylendiği 
dönemlerde iki toprak parçası da Halep şehri 
yakınlarında, Suriye toprakları içerisindeydi. 
A’mak, bir kısmı Türkiye toprakları içinde, 
Suriye sınırları yakınında Hatay civarların-
dadır. Amik ovası olarak bilinir.) isimli yerlere 
inmedikçe kıyamet kopmaz. Onlara karşı 
Medine’den bir ordu çıkar. Bunlar o gün arz 
ehlinin en hayırlılarıdır. Bu ordunun askerleri 
savaşmak üzere saf saf düzen alınca, Rumlar: 
‘Bizden esir edilenlerle (ya da bizden esir 
alanlarla) aramızdan çekilin de onları öldüre-
lim!’ derler. 
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Müslümanlar da: ‘Hayır! Vallahi sizinle, 
kardeşlerimizin arasından çekilmeyiz.’ derler. 
Bunun üzerine (Müslümanlar) onlarla harp 
eder. Bunlardan üçte biri kaçar. Allah ebedi-
yyen bunların tevbesini kabul etmez. Üçte biri 
katledilir, bunlar Allah indinde şehitlerin en 
faziletlileridir. Üçte biri de muzaffer olur. 
Bunlar ebediyen fitneye düşmezler. Savaşı 
kazanan üçte birlik ordu İstanbul’u fethederler. 
(Fetihten sonra) bunlar, kılıçlarını zeytin ağacı-
na asmış, ganimet taksim ederken, şeytan 
aralarında şöyle seslenir: ‘Mesih Deccal, sizin 
arkanızdan ailelerinize ulaştı!’ Bunun üzerine, 
çıkarlar. Ancak bu haber yanlıştır. Şam’a geld-
iklerinde (Deccal) çıkar. Bunlar savaş için 
hazırlık yapıp safları düzenlerken, namaz için 
kamet okunur. Derken İsa İbni Meryem iner ve 
onlara gitmek ister. Allah’ın düşmanı, İsa’yı 
görünce, tıpkı tuzun suda erimesi gibi, erir de 
erir. Eğer bırakacak olsa, (kendi kendine) helak 
oluncaya kadar eriyecekti. Ancak Allah onu 
eliyle öldürür; öyle ki onlara, mızrağındaki 
kanını gösterir.” (Müslim, 2897)

Rumların Sayısı

“Kıyametten önce gerçekleşecek altı şeyi 
sayıyorum: Ölümüm, sonra Beytu’l Makdis‘in 
fethedilmesi, sonra aranızda, koyunlar 
arasındaki salgın ölümleri andıran çokça ölüm-
lerin olması, sonra malın oldukça artması, öyle 
ki bir kişiye yüz dinar dahi verilecek olsa yine 
razı olmaz.

Sonra Arap evlerinden girmedik hiçbir ev bırak-
mayacak olan bir fitne, sonra sizler ile Ben-i 
Esfer/Rumlar arasında bir antlaşma olacak. 
Onlar bu antlaşmayı bozacaklar, size her birisi 
altında on iki bin asker olmak üzere seksen 
sancak altında saldıracaklar.” (Buhari, 3176)

Melhame-i Kübrâ Günü Müminlerin Karar-
gahı

“Büyük savaş gününde Müslümanların çadırı 
(komuta merkezi) Şam’ın en hayırlı şehirler-
inden olan Dimeşk adındaki şehir tarafındaki 
Guta da olacaktır.” (Müsned, 21725; Ebu 
Davud, 4298.)

Peşpeşe Yaşanacak Dört Olay

“Beytu’l Makdis‘in imarı Yesrib’in harabıdır. 
Yesrib’in harabı melhamenin (savaşın) 
çıkmasıdır. Melhame İstanbul’un fethidir, 
İstanbul’un fethi Deccal’in çıkmasıdır! buyur-
du. Sonra elini (Rasûlullah), konuşmakta 
olduğu kimsenin (Muaz’ın) dizine vurdu ve: 
‘Senin burada oturuyor olman nasıl gerçek-
se, bu söylediğim de öyle gerçektir.’ buyur-
du.”

Hadisten anlıyoruz ki; ‘Ahir zamanda Beytu’l 
Makdis, birileri tarafından yıkıma uğrayacak 
sonra imar edilecek. Aksa’nın imarı, Medi-
ne’nin yıkıma uğraması demektir. Medine 
yıkıldığında, İslam ehliyle Rumlar arasında 
büyük savaş yaşanacak. İslam ehli İstanbul’u 
fethedecek sonra Deccal çıkacak.’ (Mefatih fi 
Şerhi’l Mesabih, 5/378.)

Beytu’l Makdis‘in imarı, oranın yeniden inşa 
edilip, dünyevi olarak imar edilmesi olabi-
leceği gibi, hilafetin orada kurulması şek-
linde manevi bir imar da olabilir. Birinci ihti-
mali lugat desteklemekte, ikinci ihtimali ise 
Allah Rasûlü’nden rivayet olunan bir hadis…

“Allah Rasûlü ganimet elde edelim diye 
bizleri Medine çevresine yolladı. Ganimet 
alamadan geri döndük. Yüzümüzdeki 
yorgunluk izini görünce ayağa kalktı ve 
‘Allah’ım! Onları bana havale etme, hak-
larından gelemem. Nefislerine havale etme, 
aciz kalırlar. 

Hermeciddun (Melhame-i Kübra) ve Armageddon Savaşı



İnsanlara da havale etme onları öteler başkala-
rını tercih ederler.’ Sonra şöyle dedi: ‘Siz Şam’ı, 
Rum’u ve Fars’ı fethedeceksiniz. Şu kadar (çok) 
deveniz, ineğiniz ve koyununuz olacak. Öyle ki 
birine yüz dinar verildiğinde (az bulup) öfkele-
necek. Sonra elini benim başımın üzerine 
koydu ve ‘Hilafetin mukaddes topraklara 
indiğini gördüğünde muhakkak ki depremler, 
belalar ve büyük işler yaklaşmıştır. O gün 
kıyamet, benim elimin senin başına yakın old-
uğundan daha yakın olacaktır.’ ” (Müsned, 
22487; Ebu Davud, 2535.)

İçinde yaşadığımız şu günlerde Beytu’l Makdis 
ne maddi ne de manevi olarak imar edilmediği 
gibi, tarihin en karanlık ve sıkıntılı dönemlerini 
yaşamaktadır. Medine, Al-i Selul işgali altın-
dadır ve harap olmuş değildir. Yani Mel-
hame’nin ilk adımı henüz tahakkuk etmemiştir. 
Hâliyle Melhame’nin yakın olduğunu söylemek, 
konuya dair rivayetleri bir arada ele almamanın 
yani parçacı yaklaşımın sonucu olacaktır.

Armageddon Savaşı

Kıyamet alametleri her dinde, hatta birçok batıl 
dinde ve felsefede bile mevcuttur. Kainatın bat-
acağını, dünyanın ve insanlığın yok olacağını 
sadece dinler değil, modern bilim dahi kabul 
ediyor.

Dinler ise kainatın son günleri ile ilgili bilgiler 
verirler. Vahiyden beslenen kaynaklar 
kıyamet öncesi yaşanacak olayları, 
alametleri bildirirler.

Sırasıyla Yahudi – Hristiyan – İslam kaynak-
larına baktığımızda, kıyamet alametleri ile 
ilgili birçok konuda benzerlik görürüz.

Bunun dışında farklılık olarak Eski ve Yeni 
Ahit’e baktığımızda kıyamet alameti olarak 
büyük bir savaştan, Armageddon Savaşı 
ndan bahsedildiğini görürüz.

İncil’e göre insanlık tarihinin son savaşı olan 
Armageddon Savaşı gerçekleşecek ve 
bundan sonra yeryüzünde bir daha savaş 
olmayacaktır. Bu savaşta iyiler ve kötüler son 
defa karşı karşıya gelecekler ve kötülük son-
suza kadar bitecektir. İnançlarına göre tanrı, 
yani Hz. İsa, bizzat bu savaşta yer alacaktır.

Kelime olarak Armageddon, Megiddo’nun 
dağı mânâsına geliyor. Bu bölge tarih boyun-
ca insanlık tarihini değiştiren büyük 
savaşlara sahne olmuş. İncil’de bu savaşlarla 
ilgili bilgiler mevcut. Tarihçilere göre en az 30 
tane büyük savaş Megiddo’da gerçekleşmiş.

Bütün bu savaşların son büyük savaş ile farkı 
ise son savaşın, yani Armageddon’un İncil’e 
göre bizzat tanrının iyi ve kötü ile savaşı 
olması. Hristiyan ilahiyatçılar bu nedenle 
Armageddon’dan “tanrının savaşı” diye bah-
sederler.
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Savaşın gerçekleşeceğini inandıkları bölge Mezopotamya’dır. Mezopotamya, Irak, Kuzeydoğu 
Suriye, Güneydoğu Anadolu ve Güneybatı İran topraklarından oluşmaktadır. Mezopotamya 
kelime anlamı ile “iki ırmak arasındaki bölge” mânâsına gelir ve bu bölge Dicle ile Fırat nehirleri 
arasındadır.

Aynı şekilde Tevrat’ta vaat edilmiş topraklar olarak görülen bölge Nil ile Fırat nehirleri arasıdır. 
Bu bölgede krallığın kurulacağını inanırlar.

Bazı kaynaklara ve Hristiyan tefsirlere göre savaşın çıkış nedeni bu bölgede kurulması planla-
nan bir Kürt devleti olacak ve büyük savaş Türklerle yapılacaktır.

Bu alametleri inanan kıyamet tarikatları sayısal olarak az, fakat lobileri sayesinde dış politikal-
arı etkileyebilecek güçteler.

www.davamizkudus.org
29

Hermeciddun (Melhame-i Kübra) ve Armageddon Savaşı

İncil’e göre dünyadaki tüm krallar bu bölgede askerler ile beraber toplanacaklar ve atının üzer-
inde olan Hz İsa’ya karşı savaşacaklar. Başlarında Anti-Christ (Deccal) olacak ve eski Babil’in 
ruhunu temsil edecektir. Hz. İsa dünyayı karıştıran tüm zalimleri yok edecek ve dünyaya gerçek 
adaleti getirecektir.

Ardından yeni dünya düzeni kurulacak, dünya krallığı oluşacak ve yeni çağ başlayacaktır. Bu 
küresel hakimiyetin merkezi ise Kudüs olacaktır. Eski Roma İmparatorluğu şeklinde yönetilecek, 
ulus devletler kalmayacak ve uluslararası askeri güç oluşturulacaktır.

Bu nedenle bazı Hristiyan ‘tarikatlar’ Hz. İsa gelsin diye savaşın hemen gerçekleşmesini arzular 
ve bu yönde ciddi propagandalar ve eylemler yaparlar. Evanjelist literatürde buna “tanrıyı 
kıyamete zorlama” denir.

Evanjelistler kendilerini tanrıya bu konuda yardımcı olduklarını düşünürler. Kutsal kitaplarında 
geçen kıyamet alametleri gerçekleştirmek için çaba sarf ederler ve bu nedenle – sevmemelerine 
rağmen- Yahudilere destek olurlar, çünkü son savaşı Müslümanlar ve Yahudiler arasında 
olacağına inanırlar.
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Özellikle ABD’de bulunan Evanjelistler tüm 
güçleriyle bu kehanetlerin oluşmasına yardım-
cı oluyorlar. Dolayısıyla bu fikir bilinçaltlarında 
bulunduğu sürece bu fantezilerini realiteye 
dönüştürme hevesinde olacaklar.

Örneğin ABD eski başkanı Ronald Reagan’ın 
1981 yılında Armageddon ile ilgili sözleri kayıt-
larda mevcut:

Kaynakça

Ümmet-i Muhammedin Ortak İmtihanı Kudüs (Ali Yelgün) 

Tevhid Dergisi

Gizliilimler.org Ömer Türkmen

“Dünya tarihinde ilk kez Armageddon Savaşı’nın başlaması ve Mesih’in ikinci gelişi için her şey 
yerinde. “Eski Ahit’te ki antik peygamberlere ve Armageddon işaretlerine dönüp baktığımda, 
savaşın gerçekleşeceğini görecek kuşağın biz olup olmadığımızı merak etmekten kendimi 
alamıyorum.”



Mescid-i Aksâ’ya Gidin! - Muhammed Yıldız
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Mescid-i Aksâ’ya gidin!

Abdullah bin Amr radıyallahu anhtan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve 
sellem şöyle buyurmuştur: “Davut aleyhisselamın oğlu Süleyman aleyhisselam, Beytül Mak-
dis’in inşasını bitirince Allah’tan üç dilekte bulunmuştur:

1-Allah’ın hükümlerine ters düşmeyecek bir hüküm verme kudreti.

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

3-Sadece namaz kılmak için Mescidi Aksâ’yı gelen kimsenin annesinden doğduğu gün gibi 
günahlarından kurtulması.” 

Rivayete göre Efendimiz aleyhisselam, Süleyman aleyhisselamın bu isteklerini açıkladıktan 
sonra şöyle buyurmuştur: “İlk iki şey kendisine verilmiştir. Üçüncü dileğinin de kendisine verilm-
iş olmasını umarım.”

İbn Mace ve Nesai hadis kitaplarında geçen bu hadisi şerifte Efendimiz aleyhisselam, Mescid-i 
Aksâ’da namaz kılmanın önemini bize haber vermiştir. Süleyman aleyhisselamın, namaz kılmak 
için Mescid-i Aksâ’ya gidenlerin tüm günahlarının temizlenmesi duasına Efendimiz aleyhisselam 
da “amin” demiş ve böylece oraya namaz kılmak için gitmenin ve orada namaz kılmanın ehem-
miyeti iki peygamber tarafından vurgulanmıştır.

Mescid-i Aksâ’ya namaz kılmaya niyet ederek gitmenin fazileti farklı hadislerde de zikredilmiştir. 
İki peygamberin “amin” dediği duayla biiznillah oraya namaz kılmaya giden kişinin günahları 
affolunur. Ancak buna gücü yetmeyenlerin de bir başka hadiste belirtildiği üzere “kandillerinde 
yakılmak üzere oraya yağ göndermesi”  tavsiye edilmiştir. Bu da tüm mü’minlerin maddi ve 
manevi olarak Mescid-i Aksâ’ya ve Davamız’a destek olmalarını gerektirmektedir.

  İbn Mâce, İkâmetü’s-Salât, 196

  Ebû Dâvûd, Kitâbu’s-Salât, 14
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El Yazma Eserleri Onarım Merkezi 

Kudüs el yazma eserler restorasyon merkezi, Ürdün Vakıflar Daire Başkanlığı’na bağlı olarak 
kuruldu.

Halen tarihi Eşrefiye medresesinde hizmet vermektedir  

Şeyh Mucireddin El-Hanbeli; dünyaca meşhur Ünsulcelil Fi Tarih El-Kuds ve El-Halil 

                                          kitabında Eşrefiye Medresesinden Mescid-i Aksa’dan sonra Kudüs’ün üçüncü 
incisi diye tarif etmiştir. Bu medrese Sultaniye medresesi olarak da bilinir ve Mescid-i Aksa'nın 
batı tarafında yer alır. Emir Hüseyin tarafından 1470 yılında inşa edilmiştir. Ancak Kudüs 
ziyareti sırasında Sultan Kayıtbay tarafından hoşuna gitmediği için yıkılarak 1480 yılında yenid-
en inşa edilmiştir. Bu medresenin yarısı Mescid-i Aksa'nın içinde yer alırken, diğer yarısı ise 
Aksa sınırlarının dışında kalmaktadır. İki kattan oluşan medresenin üst katının büyük bir 
bölümü yıkılmıştır. Kızıl ve beyaz renkli taşlarla süslü güzel bir girişi bulunmaktadır. Önceleri 
Hanbeli mescidi olarak kullanılan bir mescidi de vardır. İçerisinde iki adet kabir bulunmaktadır 
ki bunlardan birinin Şeyh Halil’e ait olduğu düşünülmektedir. Medresenin büyük bir bölümü 
El-Aksa Kız Şeriat lisesinin merkezi olarak kullanılmakta, diğer bölümü ise Mescid-i Aksa el   
yazmaları bölümünün merkezi olarak hizmet vermektedir. Küçük bir bölümü ikamet amaçlı 
olarak kullanılmaktadır.  

Merkez, el yazması eserlerin onarımı ile hem bu zengin mirasın kaybolmasını önlüyor hem de 
insanlara kültür ve medeniyet tasavvuru aşılıyor.

Merkezin en önemli faaliyetlerini şöyle sıralayabiliriz:

-Yazma eserleri korumak ve kalıcılığını sağlamak için uygun ortamı hazırlamak.

-Yazma eserlerin fihristlerini çıkartıp tasnif etmek ve fotoğraflarını çekmek.

-Yazmaları elektronik ortama aktararak araştırmacıların hizmetine sunmak.

-Yazmaların restorasyonuyla ilgilenmek.

Merkezin dünya üzerinde benzer hizmet veren kuruluşlarla iş birlikleri mevcut. Yakın zamanda 
da Dubai'deki Cumâ el-Mâcid Yazma Eserler Merkezi ile ortak seminerler düzenlendi. 

Restorasyon aletlerinin temininde ve burada çalışan uzmanların yetiştirilmesinde Unesco'nun 
da çok katkısı oldu. 

Almanya başta olmak üzere yurtdışından getirilen uzmanlar nezaretinde hizmet içi eğitimler 
halen devam etmektedir.

Merkezde; geçmişleri Memluk ve Osmanlı dönemine dayanan 4.000’den fazla yazma eser ve 
deri üzerine yazılmış belgeler bulunuyor. Bu belgelerin çoğu akit, mülkiyet, vakıf kayıtları, 
yöneticilerin mektupları ve şer'î mahkeme kayıtlarından oluşuyor. İlmi Eserlerin konuları ise 
Kur'an ilimleri, akaid, Arap edebiyatı, tefsir, tasavvuf, siyer, tarih, hadis, matematik, mantık ve 
diğer bazı ilimler üzerinedir.

El Yazm Eserleri Onarım Merkezi - Mehmet Esmer



Mescdi-i Aksa Kan Ağlıyordu 
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Osmanlı döneminden kalma toplam beş tane yapılmış (üçü şu an da kayıp) kıymetli bir hari-
tanın bir tanesi Almanya da bir tanesi bu merkez de muhafaza edilmektedir.

Burada bulunan eser sayısının 60.000'den fazla olduğu kayıtlarda bulunmakla birlikte 
maalesef önemli bir kısmı tahrip olarak ya da çalınarak kaybedildi. Şu an Mescid-i Aksa’da 
kalan yazma eser sayısı 4.000'den ibaret. 

Fedakâr bir şekilde çalışan gayretli bir ekip bulunmasına rağmen gerek işgal güçlerinin 
baskıları gerekse restorasyon malzemelerinin temininde karşılaşılan zorluklar maalesef insan-
lık mirası olan bu eserlerin gün gün yok olmasına neden oluyor. Yurtdışından gelen restorasyon 
malzemelerinin üç yıl Aşdod limanında bekletilmesi hala hafızalarda canlıdır. Zorla şehre getir-
ilen maddelerin Aksa içine sokulmasına da izin verilmemekte, görevli personel küçük parçalar 
halinde gerekli maddeleri gizlice sokmaya çalışmaktadır. 



Mekke’nin Yolu Kudüs’ten Geçer

Mekke ve Kudüs arasındaki ilişkiden bahsetmek istersek onlarca husus sayılabilir. 

Birincisi İstanbul’dan Kabe’ye doğru güneye yakın güney batı istikametinde namaza 
durulduğunda aynı hizada Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın da bulunmasıdır. Bu tabi ki coğrafi 
olarak belli yerlerde yaşayanları ilgilendirecek bir konu. 

İkincisi ise bilindiği üzere ilk kıblemizin Mescid-i Aksa olmasıdır. Müslümanlar 5 vakit namaz 
farz kılındıktan sonra Allah’ın (cc) emriyle ilk önce Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılmışlardır. 

Üçüncü olarak Mekke’nin yolu Kudüs’ten geçer başlıklı hatıramdan bahsedeceğim. Kudüs’ü, 
Mescid-i Aksa’da namaz kılmak, bu mukaddes beldeye sahip çıkmak mahiyetindeki Hadis-i 
Şerifi yerine getirmek üzere ibadet etmek maksadıyla ziyaret edenlere, Mekke ve Medine’ye 
gitmenin de nasip olacağı anlamında söylenen bir sözdür. Bu sözün hayatımda tahakkuk etmiş 
olan hatırama geçeyim. 

2013 yılı başlarıydı. O tarihe kadar Diyanet’in Hac kurasına 5 kez katılmış olmama rağmen hiç 
kuradan Hacca gitmeye hak kazanamamış olmanın burukluğu içerisindeydim. Bir abimizin ön 
ayak olması, hatta yoğun ısrarları sebebiyle 2013 yılı mayıs ayında Mescid-i Aksa’yı ziyaret 
etmek üzere Kudüs turuna bir arkadaş grubu ile katıldık. O tarihe kadar ilk kıblemiz ve Miraç 
hadisesinin gerçekleştiği yer dışında neredeyse başka hiçbir malumatımın olmadığı bir yerdi. 
Ziyaretimiz sırasında Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın manevi atmosferi ve Müslüman kardeşlerimiz-
in yaşamış olduğu esaret (aslında tüm Müslümanların esareti demek lazım) herkes gibi beni de 
çok etkilemişti. Tur rehberimizde Mekke’nin yolunun Kudüs’ten geçtiğinden bahsetmişti. Mes-
cid-i Aksa ve Kudüs’ün özellikleri ve önemi hakkında bahsettikleriyle bizleri hayretler içerisinde 
bırakıyordu. 
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Bu mukaddes belde hakkında bu zamana kadar neredeyse hiçbir şey bilmiyor olmanın ve 
burasıyla ilgili hiçbir ilgi alaka kurmamış olmanın mahcubiyeti içerisinde İstanbul’a döndük. 
Aradan 1-2 ay kadar geçmişti ki bir mecliste tevafuken Hacca gitmenin farklı yollardan da 
mümkün olduğunu öğrendim. Yine bir abimizin ön ayak olması ile hiçbir tur şirketi ve otel ayar-
laması olmadan 2013 yılı sonbaharında Hacca gitmek nasip oldu. Tur rehberimizin Mekke’nin 
yolu Kudüs’ten geçer sözü gerçekleşmişti. Bunun sadece bir kereye mahsus denk geldiğini 
düşünmüştüm ama yanılmıştım. 

2013 de ki ilk ziyaretimizden sonra gönlümüze Kudüs ve Mescid-i Aksa sevgisi düşmüştü. 2017 
yılı sonlarıydı.  Aynı ekiple 2. Kez Kudüs turu ve Mescid-i Aksa ziyareti nasip oldu. Aslında ben bu 
sıralarda bir borç ödüyordum ve de çocuklarımı Umre’ye götürmek istiyordum. Ekibimizin 
Kudüs turu gezisi önceliklerimi değiştirmişti. 

2. Kudüs turumuzun 1 ay sonrasında annem kendisini Umre’ye götürmeme yardımcı olmamı, 
karşılığında da çocuklarımın Umre’ye gitme masraflarını karşılayacağını açıkladı. 2018 yılı 
şubat tatilinde, 2. Kudüs ziyaretimizden 2-3 ay sonra, çocuklarla birlikte umre yapmak nasip 
oldu. Bir kez daha Mekke’nin yolu Kudüs’ten geçer sözü gerçekleşiyordu. 

Bu durumu anneme anlattım. Kendisi de etkilendi bu durumdan. Aynı yıl içerisinde yakın bir 
arkadaşı uzun yıllardır Hacca gidemediğinden dert yanmış. Annemin aklına da benim Mek-
ke’nin yolu Kudüs’ten geçer sözüm gelmiş. Bu arkadaşına Kudüs turuna katılması için yardımda 
bulundu ve bu tura katılmaya ikna etti. 2018 yılında Kudüs turuna katılan annemin arkadaşının 
tahmin edeceğiniz üzere Kudüs ziyareti sonrasındaki ilk kurasında Hac kurası çıktı ve Haccını 
yaptı. 

Rabbim ibadetlerimizi ihlasla yapmayı ve bu mukaddes beldelerin sevgisini kalbimizde muha-
faza edebilmeyi nasip eylesin. Bu sevginin kalbimizde oluşmasını sağlayan abilerimizden Allah 
razı olsun. Kudüs’ün, Filistin’in esaretten kurtulmasında katkı sağlamayı ve o günleri görebil-
meyi lütfeylesin. Amin. 

Kudüs Hatıralar - Numan Akkuş
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Kudüs Hatıralar  2 - Rümeysa Nesibe Bora

Mescid- i Aksa’da bir sabah namazı vaktiydi. 2 yaşındaki kızım dizlerimde uyuya kalmıştı. 
Aylardan Kasım, epey soğuk oluyormuş, gece ve sabah namazı vakitleri..

Kızımın üzerini örtmek için Filistinli bir teyzem, hırkasını verdi. İstemesem de, ısrar etti. Üşüme-
sin dedi. Yarın Cuma namazında, Kubbetü’s Sahra’nın yanında ki açık kubbeli yerde buluşuruz, 
hırkayı verirsin diyerek, anlaştık. Ertesi gün, Cuma Kudüs’te ki son günümüzdü. Teyzenin dediği 
yerde, arkadaşlarla saf tuttuk namazı bekliyoruz. 

Gözlerim bir yandan teyzeyi arıyor. Namaz bitti, teyzeyi yine göremiyoruz. Grubumuzun pro-
gramın da, Aksanın kapılarının tarihi geçmişi anlatılacaktı.

Gitmemiz gerekiyordu. Kubbetü’s Sahra’yı tavaf ediyorum. Adeta ama teyze yok. Grubumuz 
uzaklaşıyor bu arada; bir daha nerede, nasıl karşılaşırız?.. diye düşünerek...

Kubbetü’s Sahra’da ki görevli hanıma, hırkayı teslim ediyorum.. Son ziyaretlerimizi yapıyoruz. 
Hüzünlüyüz.. Akşam namazını beklerken, zeytin ağaçlarının bulunduğu yerde, mübarek 
Aksa’nın toprağıyla oynamaya başlayan kızımızı bir türlü oradan alamıyoruz. Yuvarlanıyor, 
oynuyor, İçi dışı Mescid-i Aksa’nın toprağıyla boyanmış gibi oldu. 

Biraz olsun onu seyrederken hüznümüz dağıldı. O mübarek toprakla da evimize döndük, 
elhamdülillah. Akşam namazını kıldıktan sonra gruptan bir ablamızı, teyze bulmuş ve hırkasını 
soruyor. Beni çağırdılar. Beyim de tevafuk orada.. Arapça bildiği için, tercümeyi beyim yapıyor. 
Teyze bana baktı ve "emanet" dedi. 

Başımdan kaynar sular indi. Onun o bakışlarını görünce, belki de hayatımda hiç bu kadar 
mahcup olduğumu hissetmemiştim.. Basit, çarşı pazarda bulunan hazır bir hırkaydı. Onun belki 
de tek hırkasıydı, manevi değeri vardı, bilmiyoruz ama ciddi bir şekilde hırkasını istiyordu. 
Birkaç saat sonra uçağımız var. Telaşımız artıyor haliyle. 

Teyzeye yeni hırka alalım adresini ver, kargoyla gönderelim dedik, kabul etmedi. Parasını vere-
lim dedik, yine kabul etmedi. Beyim, bıraktığın görevliyi buluruz belki diyerek teyzeyi  Kub-
betü’s Sahra’ya götürdü. Biz Kıble Mescidi’nde idik, teyze sabah hırkayı da, burada vermişti. 
İnşaallah bulurlar dualarıyla bekliyoruz gelmelerini. 

Elhamdülillah hırka görevlide duruyormuş. Bendeniz gibi emaneti bırakmamış, sahip çıkmış. 
Teyzeye hırkasını verdik ve helalleştik. 

Bu olay, Kudüs’ten bana kalan çok mühim bir ders oldu, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) bırak-
tığı iki emanete de nasıl sahip çıkmamız gerektiğini, son nefese kadar sımsıkı emanete sarılıp 
bırakmamamız gerektiğini de idrak ettirdi.  



Yapımında cinlerin de çalıştığı mescid

“Süleyman’ın ölümüne hükmettiğimizde, öldüğünü ancak asâsını kemiren ağaç kurdu 
sayesinde anlamışlardı. Süleyman’ın cesedi yere yıkılınca ortaya çıktı ki, eğer cinler gaybı 
bilmiş olsalardı o aşağılayıcı eziyete katlanıp durmazlardı.” (Sebe’ suresi 14. ayet meali)

Rivayete göre Süleyman aleyhisselam ayakta ansızın vefat etmiş, bir süre bastonuna dayalı 
olarak öylece kalmış, cinler onun öldüğünü bilememişlerdi. Bir ağaç kurdu bastonu kemirmiş, 
baston kırılınca Süleyman aleyhisselam yere düşmüş ve böylece öldüğü anlaşılmıştı.

Mescid-i Aksâ’nın yerinin tespiti ve inşası Davut aleyhisselam ile başlar. Davut aleyhisselam 
Kudüs’te inşa etmek için başladığı fakat bitiremediği mabedin inşasını oğlu Süleyman aleyhis-
selama bitirmesi için vasiyet eder. Süleyman aleyhisselam, babasının vasiyetine uyarak 
Kudüs’te Beytü’l Makdis’i inşa eder.

Bu mescidin inşasında cinler de çalıştırılmış ve Süleyman aleyhisselam inşaat devam ederken 
vefat etmiş ancak cinler bu durumu anlamamış ve başlarında Süleyman aleyhisselam varmış-
casına çalışmalarına devam etmişlerdir. Davut aleyhisselamın inşasına başlayıp oğlu Süleyman 
aleyhisselamın nihayete erdirdiği, cinlerin de bilfiil çalıştığı mabet, Mescid-i Aksâ’dır.

Ayetin asıl mesajı ayetin sonunda ifade edilmiştir: Gaybı yalnız Allah bilir, gaybı bildiğini iddia 
ederek değişik sömürü yollarına başvuranların sahtekârlığını ortaya koyma ve bazı zaafları 
sebebiyle bu sömürüye konu veya âlet olanların uyanık ve dikkatli davranmaları açısından bu 
kıssa canlı bir örnek olarak göz önüne getirilmelidir. Ayrıca Râzî’nin işaret ettiği üzere ayet, 
rüzgârın ve cinlerin emrine âmâde kılındığı, muhteşem bir saltanatın sahibi olan Süleyman 
aleyhisselâm için dahi ölümden kurtuluş olmadığına dikkat çekmekte, herkesi dünya hayatının 
geçiciliğini unutmamaya davet etmektedir.

Kaynakça:

Kur'an Yolu Tefsiri

İslam Ansiklopedisi
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Yapımında Cinlerin de Çalıştığı Mescid - Muhammed Yıldız
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Haritanın Dili 

Harita; Kudüs mutasarrıflığına ait.

Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatı, “eyalet – vilayet” sistemi idi. Başta bulunan vali bölgenin 
hassasiyetlerini de gözeterek olayları “idare” ederdi. Gerek içerideki sıkıntılı şahıslar, gerek dış 
düşmanlar ve gerekse dışarıdan getirilip içeriye yerleştirilmeye çalışan işgalcilerin oluşturacağı 
tehlike vaktinde sezilince Kudüs müstakil bir mutasarrıflığa dönüştürülerek doğrudan merkeze, 
İstanbul’a bağlandı. Bu sayede hem bölgesel aktörlerin etkisi önlendi hem de alınması gereken 
kararlar bürokrasiye takılmadan hızlıca alınır oldu.

Devlet-i Ali Osmaniyye’ye göre

Kudüs beka meselesidir.

Kudüs bir yerleşim yerinden çok farklı anlamlara gelmektedir.

Kudüs için ne yapılacaksa bir an önce ivedilikle yapılmalıdır.
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Fotoğrafın Anlattığı

Mübarek mekanın sanat değerine katkısı olan yapılardan biri de şüphesiz minareleridir. İki 
cephedeki dört güzel yapı uzaklardan gelenler için Aksamızın ilk görülen unsurlarıdır.

Gavanime Kapısı Minaresi, m.1278 yılında Sultan Hüsameddin Lâcîn döneminde Kadı Şerefüd-
din b. Abdurrahman es-Sâhib tarafından inşa ettirilmiştir

Meğâribe Kapısı Minaresi, 1278 yılında Kadı Şerefüddin Abdurrahman b. Es-Sâhib tarafından 
inşa edilmiştir.

 Silsile (Zincirli) Kapısı Minaresi, 1329 yılında Emir Seyfeddin Tenkez b. Abdullah en Nâsırî 
tarafından inşa ettirilmiştir.

Esbât Kapısı Minaresi, Memlüklü Sultanı Eşref Şaban döneminde Haremeyn Nâzırı ve Kudüs 
Nâibi olan Emir Seyfeddin Kutluboğa  tarafından inşa edilmiştir.

Bunlar tarihi anlamda faydalı bilgiler ama gördüğünüz gibi hikayeler benzer. Bu fotoğraf başka 
bir şey anlatmalı sanki…

Mesela üç minare gayet ihtişamlı, gösterişli dururken birinin niye boynu bükük, 

Hepsi kale gibi yükselirken Esbat minaresi niye yuvarlak, mahzun adeta yetim duruyor.

Aynen çocuğun yetimi gibi, her fotoğraf karesi bir minareye odaklanıyor, Esbat minaresi algıda 
seçicilik oluşturmuyor.

Asırlar önce o da diğer kardeşleri gibi gayet gösterişliydi.

Lanetli ayaklarıyla bastığı toprağı çorak bırakan zihniyet, 1967’de de Esbat minaresiyle göz göze 
gelmiş…

Yerle bir olan “Şeair-i İslam”ın bir parçası yıllar sonra bu kadar ihya edilebilmiş…



www.davamizkudus.org
40

Çocuklar İçin Kudüs Rehberi -4-

Pers İmparatorluğu'nun merkezi olan Medain fethedilince 
Selman (radiyallahu anh) bu şehrin valisi olarak tayin edilm-
işti. Orada ilim ve hikmet kaynağı oldu. Vali olduğu yıllarda 
da mütevazi bir hayat yaşadı. Bu diyarda vefat etti. Kabri de 
Medain yakınlarında Deyale denilen bir ırmağın kenarın-
dadır. Türbesinin bulunduğu cami 4. Murat tarafından 
yeniden yaptırılmıştır. O hak davayı aramada bulunca 
samimiyet ile bağlanmada ve iman uğruna hizmette en 
güzel örneklerdendir. 

Bu bilgilerden sonra Selman Mescidi’nden ayrılarak Rabi-
atü’l-Adeviyye’nin kabrini ziyaret ettiler. Rabiatü’l-Adeviyye 
ilk tasavvuf örneklerindendir. Tabiindendir. Yani sahabiden 
hemen sonraki devirde yaşamıştır. Basra'da fakir bir ailenin 
4. Çocuğu olarak dünyaya gelmiş, bunun için kendisine 4. 
mânâsına gelen Rabia adı verilmiştir. Allah sevgisi, gönül 
safiyeti ve teslimiyet duygularıyla herkese örnek olmuş, 
adını tarihe yazdırmış unutulmaz veli hanımların en önde 
gelen hanımlarından olmuştur. 

Rabiatü’l-Adeviyye’nin kabrinden ayrılarak hemen yakınındaki tarihi bir yere girdiler. Avludan 
girince üstü kubbeli kümbet gibi bir yer gördüler. İçeri girdiler. İçerisi oldukça sade idi. Yerde 
küçük bir seccade gibi görünen zeminden biraz daha alçak bir mermer vardı. Baş tarafında 
mum yanıyordu. Hristiyan olduğu anlaşılan bazı insanlar dizlerini kırarak burayı selamlıyor, 
ellerindeki mendilleri buraya sürüyorlardı. Bu yer onlar için Hz. İsa'nın göğe yükseldiği kabul 
edilen yerdi.

Yol boyunca karşılaştıkları Filistinliler kafilede bulunanlara yakınlık gösteriyor, gençler el 
kaldırarak “Türkiye!” diye bağırıyor, kenara çekilerek yol veriyor, dua istiyorlar ve kendileri 
ülkemiz ve Müslümanlar için dua ediyorlardı. 

Çapraz bir şekilde inerek kabristanın bulunduğu yere doğru ilerlediler. Kabristanın üzerinde 
hemen hemen kabristanlığı tamamını, karşıdaki Beytülmakdis’i de bütünüyle gören bir yerde 
durdular. Kabristanlığın üstüne gelen bu yerin, ziyaretçiler için hazırlandığı belliydi. 

Önlerinden başlayıp aşağı doğru uzanıp giden kabristan Yahudilere aitti. Sağ tarafta ise Hristi-
yan kabristanlığı vardı. Soğan şeklinde altın renginde kubbeleri olan Mecdelli Azize Meryem 
kilisesine doğru uzanıp gidiyordu. Kilisenin orta kubbesi diğerlerinden daha büyüktü. Bu stil 
Rus mimarisinde kullanılan bir stildi. Zaten kiliseyi dr Rus Çarı 3. Aleksander annesi adına 
yaptırmıştı. Vadinin içinde ileride, Hüzün Bazilikası diye adlandırılan, Bütün Milletler Kilisesi 
olarak da anılan kilise görünüyordu. Buraya Hüzün Kilisesi denmesinin sebebi Hazreti İsa'nın 
ıstırabını, hüznünü yansıtması sebebiyle idi. İçi de ve bu yüzden karanlık tutuluyor içinde 
konuşulmuyordu. Yüzün atmosferi olsun ve içeri girenler bunu hissetsin istemişlerdi. 



www.davamizkudus.org
41

Bütün bu bilgileri rehber Muhammed veriyor, dinleyenler tarafından da kaydediliyordu. Zaman 
zaman fotoğraf makineleri, cep telefonları devreye giriyor, sorular ve cevaplar alınan bilgileri 
pekiştiriyordu.

Bilgiler devam ediyordu: 

Yahudiler bu mezarlıkta yatan insanların kıyamet koptuktan sonra ilk diriltilenler olacağı ve 
kendilerine öncelik tanınacağı inancını taşıyorlar, bu yüzden Zeytin Dağı yamaçlarından kabir 
yeri alabilmek için büyük meblağlar ödüyorlar, dış ülkelerden de taşınarak buraya gömülmenin 
yollarını hazırlıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse Yahudiler yine iyi bir gelir kapısı bul-
muşlardı. 

Yine Yahudilere göre halklarını kurtaracak olan Mehdi’de ilk olarak bu dağa inecekti.

Zeytin Dağı Yahudiler için farklı bir açıdan daha değer taşıyordu. Kudüs'e sokulmadıkları yıllarda 
bu tepede kalmışlar, giremedikleri Kudüs'ü uzaktan bu tepenin yamaçlarında seyretmişlerdi.

Zeytin Dağı Hristiyanlar için de birçok hatıra taşıyan bir yerdir. İsa aleyhisselam bu yamaçlarda 
dolaşmış, bu dağda iken kendisine peygamberlik bildirilmiş, Doğu tarafındaki Bet Hani köyünde 
kalmış, son yemekten sonra Zeytin Dağı'na dönmüş, tutuklanmadan önceki son saatlerini 
burada geçirmiştir. Çarmıha gerilişi ile sonlanan çileli yürüyüşü bu dağdan başlamıştır.

Yine Hristiyanlara göre öldürüldükten sonra yeniden dirilerek göğe bu dağdan yükselmiştir.

Bilindiği gibi İslam inancına göre İsa aleyhisselam öldürülmemiş semaya yükseltilmiş, onun 
bulunduğu yeri ihbar eden kişi ona benzetildiği için Hz. İsa zannedilerek o kişi çarmıha gerilmişti. 

Karşı yamaçlarda da kabirler vardı. Kale duvarlarına doğru basamak basamak yükseliyordu. Bu 
kabirlerin çoğu Müslümanlara aitti. Bu yamaçlarda yatan sahabiler de vardır. Medineli Ensardan 
olan ve Filistin fethedildiğinde bu diyara kadı tayin edilen ilim ve irfan kaynağı Ubade ibn Samit 
radiyallahu anh ile yine Ensardan olan ilim ve hilm sahibi Şeddad ibn Evs radiyallahu anh bunlar-
dandır. 

Sağ taraflarında biraz ileride, Hristiyan mezarların üst tarafına gelen bir yerde Kore'den gelmiş 
bir grup koro halinde ilahi söylüyordu… 

Garip bir manzara yaşanıyordu Müslümanlar Hristiyanlar ve Yahudiler.. Hepsi yan yana, iç içe 
hepsi birbirinden uzak, hepsi birbirine yabancı. Hele de Yahudiler, herkese karşı soğuk, herk-
esten uzak herkese şüpheli bakışlı…

O gün güneş Kudüs semalarından kaybolmaya yüz tuttuğunda otellerine döndüler. Henüz yol 
yorgunluğunu üzerlerinden atmadan yapılan bu gezide yorgunluklarını eklenmişti. Yine de 
hareket halinde olmanın dinçliğini yaşıyorlardı. Ali Ayşe ve Ömer Efendi yorgunluklarına rağmen 
yatsı namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Mescid dolmuş birçok insan avlusunda saf tutmuştu. 
Onlarda çöken gece serinliğinin ışıklı perdesi altında namazlarını kıldılar. 

Çocuklar İçin Kudüs Rehberi -4-
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Peygamber Efendimizin burada kılınan namazın faziletini vurgulayan hadisi vardı. Gönüllerde bu 
fazilete erme duygusu dolaşıyordu. Aynı hazı sabah namazında da yaşadılar.

Ertesi gün kahvaltıdan sonra yürüyerek geziye çıktılar. Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı sur 
boyunca ilerlediler. Onun adı ile anılan caddenin kaldırımlarında, onun yaptırdığı surun 
haşmetini seyrederek, zaman zamanda fotoğraflar çekerek ve çektirerek ilerlediler.

Şam’a gidiş yoluna baktığı için Şam kapısı olarak adlandırılan kapıdan sur içine girdiler. Yine dur-
madan köşe dönen, yeni yolları ayrılan yollarda, dar yollara koydukları eşyalarla biraz daha 
daraltan dükkanların arasında ilerleyerek bir geçiş noktasına geldiler. Turnikeli kontrol nok-
tasından geçerek Burak duvarı olarak adlandırılan duvar yakınlarına geldiler…

Devamı Davamız Kudüs Ekim sayısında

Şerafettin Kalay / Derleyen: Ömer Türkmen

Çocuklar İçin Kudüs Rehberi -4-
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Şiir

İSTASYON 
Hadi hep beraber haykıralım,
El verelim, ses verelim
Çocuk olalım, çocuk kalalım..
Hadi anne bırak kızına çeyiz yapmayı,
kızın yüreğini bir Filistinli çocuğun gözlerinde bıraktı...
Hadi öğretmenler öğretin bu çocuklara alfabeyi,  öğretin ki göklere yazılan
Kudüs aşkını; 
duvarlara, evlere, kalplere nakşetsinler .
Ey sarı kubbesine kuşların konduğu kutsalım!
Senin herbir taşın bende bir hücre, 
bende bir zerre
Ben senin zeminini ıslatan herbir gözyaşının himmetine sığındım.
Hadi kardeşlerim bir kova su olalım, Silvanlı kardeşlerimizin ellerinde, ta ki melekler imdada 
yetişsin! 
Betül olalım , geceye kadar Mescid-iAksa'nın avlusunda oynayalım.
Yada birimiz Remis olsun, ayakkabıları yırtıldığı için ayağından çıktığında yüreğimize bassın, 
bassın ki yüreğimizde çiçekler açsın. 
Derdine aşık biri demişti ki; 
Muhabbetine sadıksan ona itaat edersin dedi Kudüsüm, itaat ettim.
Seven sevdiğine dilbeste olur dedi Kudüsüm, dilbeste oldum .
Lakin yetmedim, yetişemedim ...
Ama bilirim Kudüsüm dersin , asırların verdiği yorgunlukla çıktım bu gece 
Ayın bedir haliyim tamım ama dışım delik deşik, 
İçim ise bir anne kucağı.
Gözlerim geçmişte kaldı lakin geleceğime âmâyım..
Görürmüyüm tekrardan yokuşlarımı tırmanan Mücahidleri !
Kapılarımdan giren birer Ömer'i birer Selahaddin'i birer Abdülhamid'i..
Gerçi bir ordu sesi geliyor uzaklardan ve ben ıssız çaresizliğimle bekliyorum 
yalnızlık istasyonunda
Biliyorum sermayem hüznüm ve ben hüznüme meftun
Nihai durağım cennet lakin 
zulmün istasyonunda..

Nazlı GÜNAY
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Mescid-i Aksa’dan Kareler
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Mescid-i Aksa’dan Kareler
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Mescid-i Aksa’dan Kareler
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Mescid-i Aksa’dan Kareler
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Mescid-i Aksa’dan Kareler
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Mescid-i Aksa’dan Kareler
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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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