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Editörden

Editörden…

(A)Normalleşme

Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin

“Kurdun kuzuyu yemeye niyetlenmesinde şaşılacak bir şey yoktur.

Şaşılacak olan odur ki bu kuzu, kurda gönül bağlamış, âşık olmuştur.” sözü coğrafyamızdaki 
anormalleşmeye meraklı, anlaşılmaz, sonunu görmez hatta düşünmez durumu çok güzel 
özetliyor aslında.

Normalleşme başlıklı anlaşmalar ya da baskıyla anlaştırmaların muhtevasında ne var?

İşgal devletine karşı imana kadar çıkmayın, insani olarak gösterilebilecek en basit tepkilerin, 
uygulamaların kendi çapında protestoların resmen kaldırılması ve bu kaldırma kararlarının 
ivedilikle uygulamaya geçirilmesi.

Niye gerek görülmüştü bu kararlara?

Daha önce usul usul başlayıp bir asır önce zirveye doğru yaklaşan sivil işgal eylemi vardı 
emperyalist güçlerin himayelerinde. Sonra gün geldi, vaktin uygun zamanında birde devlet 
konduruldu dağdan gelenlerin üzerine. Ortak sınırlardan dolayı vazife üzerlerine düşen bazı 
devletlerin bölük pörçük saldırıları ve gün akşama ermeden gelen hezimet. 

Hak etmese de başarılı olan dağdan gelen, başarısız kabul edilen bağdakileri yerinden yur-
dundan sürdü. Acıların her biri diğerinden kötüydü. Belki en önemlisi yerlerde sürünen prestij… 

Zevahiri kurtarmak için en ciddisinden kararlar alındı. Süper güçlerin piyonu olarak Müslüman 
toprağının bağrına saplanan hançere karşı

- Seni tanımıyorum..

- Soracağınız, isteyeceğin her şeye cevabım “seni tanımıyorum “ 

- Arkan sağlamdı, seni yenemedim ama hala gururum var seni tanımıyorum!!!

Devletlerin tarihinde kısa sayılır 70-80 yıl;    

Ancak o kadar geçti. 

Şimdi tanımak, vermek, almak için normalleşmek için sıraya girdi bazı bağımsız! devletler…

Adama sorarlar; 

Sen bu kadar efeliği niye yapmıştın?

Hangi değer uğruna bu kadar tepki göstermiştin? 

Şimdi vaz mı geçtin o bahsettiklerinden..

Rabbimiz normal bir dünyada, normal bir Müslümanın yapması gerekeni yaparak yaşamayı 
nasip eylesin….   
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Mescid-i Aksa Rehberi Uygulama Tanıtımı

Tur Dağını yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum

Ayarlanmadan Kudüs’e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur

Kol saati kıymetlidir; 

Zaman en değerli sermayesi insanın, saatiniz doğru çalışıyorsa zaman hakkıyla idare ediliyor. 

Kol saati kıymetlidir; 

Özellikle bir önceki nesilde kol saatlerinin çoğu hediye olarak verilir- alınır. Taşıdığı maddi 
değerden ziyade hatırasına hürmet edilirdi.

Kol saati kıymetlidir;

Küçücük bir hacimde mükemmel çalışan bir mekanizma, eser üzerinden sanatkâra ulaştıran 
bir tefekkür ufkuna taşır insanı…

Gelin görün ki cep telefonu çıkınca maalesef yük gibi görülmeye başlandı kol saatleri

Biz de Nuri Pakdil üstad’dan aldığımız ilham ile yeni bir hizmete niyetlendik.

Mescid-i Aksa Rehberi Uygulama Tanıtımı
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Madem saat yok biz de cep telefonlarımızda taşıyalım Kudüs ü Şerifin kalbi Mescid-i Aksa’ mızı.

İnşallah nasip olur ilk fırsatta giderseniz, orada kitaba, rehbere ihtiyaç duymadan her yapıyı 
elinizle koymuş gibi bulup kısa ve öz malumat sahibi olun. Mübarek mekânın tarihini, mescide 
yönelik tehditleri kolayca öğrenin istedik. 

Gidemeyen dostlarda akıllarına geldikçe bakıp hasret giderir, hasretlerini canlı tutarlar diye 
düşündük.

Eğitim, tebliğ amaçlı ayaküstü toplantılarda bile görsel materyalleri elinizin altında bulmanızı 
sağlayacak bu uygulama.

Cep telefonunuza ücretsiz olarak indirebileceğiniz, kullanıcı dostu uygulamamız 

www. mescidiaksaarsivi.com 

Sitesindeki birbirinden güzel resimlerden seçilerek hazırlandı. 

İstifade edeceğinizi ümid eder

Emeği geçenler için sadakayı cariye olmasını niyaz ederiz.

Mescid-i Aksa Rehberi Uygulama Tanıtımı



www.davamizkudus.org
4

Filistinli siyasi analistler, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 27 yıl önce imzalanan Oslo 
Anlaşması'nın artık "ölü" olduğunu ve anlaşmanın Filistinlilerin barış veya devlet hayallerini 
gerçekleştirmediğini ifade ediyor.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Halime Afra Aksoy   |13.09.2020

Filistinli siyasi analistler, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'de imzala-
nan Oslo Anlaşması'nın üzerinden geçen 27 yılın ardından anlaşmanın artık geçerli olmadığını, 
Filistinlilerin barış veya devlet hayallerini gerçekleştirmediğini belirtiyor. İsrail ile Filistin üst düzey 
temsilcilerinin ilk kez yüz yüze görüştüğü ve anlaşma çabası olarak tarihe geçen Oslo 
Anlaşması'ndan 27 yıl sonra Filistin sorunu hala çözülemedi ve işgal devam ediyor.

İsrail'in ayrıca Kudüs, mülteciler ve yerleşim birimleri gibi Oslo'da yer alan nihai statü müzakere-
lerinde gündeme getirilecek olan dosyaları sona erdirmek istediğini ifade eden uzmanlar buna 
karşın FKÖ'nün hala Oslo Anlaşmasını Filistin devleti hayalinin gerçekleşmesine yol açan barış 
sürecine bir giriş noktası olarak görmeye devam ettiğini belirtti. Suveylem, Filistinlilerin, ABD-İsrail 
ittifakının bugünkü olduğu noktaya ulaşmasının, Arap ülkelerinin tutumlarının Arap Barış Girişimi 
kararlarından uzaklaşmasının ve Arap ülkelerinin ulusal maslahatı göz ardı ederek İsrail'le          
ilişkilerini normalleştirmeye başlamasının ardından tehlikelerle yüzleşmek için yeni bir yol          
belirlemeleri gerektiğini söyledi. 

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Siyasi analistler, 27 yıl önce imzalanan Oslo Ant-
laşmasının artık 'ölü' olduğuna dikkati çekiyor
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Basında Kudüs - Yalçın Erki

Şeyh İkrime Sabri'den, Mescid-i Aksa için strateji 
geliştirme çağrısı

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı müdafaa için strateji 
geliştirilmesi çağrısı yaptı.

Gülşen Topçu   |12.09.2020

Gazze'deki Filistinli Gazeteciler Forumu'nun düzenlediği sanal toplantıya katılan Mescid-i Aksa 
İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'yı İsrail işgaline karşı müdafaa etmek 
için ortak bir strateji geliştirmek zorundayız." dedi. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik mükerrer ihlal-
lerinin, buradaki mevcut statüyü değiştirmeyi amaçladığını belirten Sabri, "İsrail, yeni tip korona-
virüs (Kovid-19) bahanesiyle Mescid-i Aksa'daki Müslümanların sayısını azaltmayı istiyor." diye 
konuştu.



www.davamizkudus.org
6

Filistin Başbakanı: 
Bahreyn-İsrail       nor-
malleşme anlaşması 
Arapların omurgası-
na vurulmuş darbedir.

Hamas lideri Heniyye: 
İlhakı durduran nor-
malleşme değil, Filis-
tin halkıdır.

Arap Birliği'nin BAE- 
İsrail anlaşmasını 
kınamaması, sosyal 
medyada alay konusu 
oldu.

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Bahreyn 
ile İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme 
anlaşmasını, Arapların omurgasına vurulmuş 
darbe olarak nitelendirdi.

Ibrahim Ramadan,Gülşen Topçu   |12.09.2020

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir haftadan 
uzun süredir gerçekleştirdiği temasları kap-
samında basın mensupları ile bir araya geldi. 
Filistin meselesi ve bazı Arap ülkelerinin İsrail 
ile ilişkileri düzeltme konusuna değinen Heni-
yye, normalleşme projesinin, geleceği olma-
yan, sınırlı karşılıksız bir hizmetten başka bir 
şey olmadığını ifade etti.

ABD yönetiminin İsrail ile sınırsız iş birliğine 
gitme kararı bağlamında Filistin'e "Yüzyılın 
Anlaşması"nı dayatmasının yanı sıra Batı 
Şeria'yı ilhak planı ve Arap ülkeleri ile işgalci 
İsrail arasında normalleşme sürecinin 
yürütüldüğünü hatırlatan Heniyye, Filistin 
davasının benzeri görülmemiş tehditlere 
maruz kaldığına işaret etti.

Hamas lideri Heniyye, İsrail'in Batı Şeria'daki 
ilhak planını durduran veya askıya alanın nor-
malleşme anlaşmaları değil, Filistin halkının 
iradesi olduğunu söyledi.

Mahmut Geldi   |11.09.2020

Arap sosyal medya kullanıcıları, Arap 
Birliği'nin toplantısında İsrail ile nor-
malleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesine 
tepki olarak birliğin Mısır'daki merkezinin 
"düğün salonuna çevrilmesi" için imza       
kampanyası başlattı.

Ibrahim Ramadan,Mehmet Nuri Uçar   
|11.09.2020

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, 
Bahreyn-İsrail normalleşme anlaşmasının 
ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Arapların 
omurgasına ve ortak Arap çalışmasına vuru-
lan bu darbe, İsrail'e ve onun koruyucusuna 
hizmet etmek anlamına gelmektedir." 
ifadesini kullandı. Söz konusu anlaşmayla 
işgale, Yahudi yerleşim birimleri ve Mescid-i 
Aksa'ya yönelik devam eden ihlallere meşru-
luk kazandırıldığını vurgulayan Iştiyye, Birleşik 
Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra İsrail'le  
ilişkilerini normalleştiren Bahreyn'i kınadı.



www.davamizkudus.org
7

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Arap sosyal medya kullanıcıları ve aktivistler, 
Arap Birliği'nin toplantısında İsrail ile nor-
malleşmeyi kınayan taslağın reddedilmesine 
tepki olarak, alaycı bir ifadeyle birliğin Mısır'da-
ki merkezinin "düğün salonuna çevrilmesi" 
için imza kampanyası başlattı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın 
başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişi-
mi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu 
Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul 
etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti. 
Ancak, önceki gün başta Filistin meselesini 
tartışmak için Dışişleri Bakanları düzeyinde 
toplanan Arap Birliği, Filistin'in ısrarcı talebine 
rağmen İsrail ile normalleşmeyi kınamayarak, 
uluslararası meşru kararlara bağlı kalınması 
açıklamasıyla yetindi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arap 
Barış Planı konusunda herhangi bir geri 
adımın, Filistin'in tutumunu zayıflatacağını 
söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arap 
Barış Planı konusunda herhangi bir geri 
adımın, Filistin'in tutumunu zayıflatacağını 
söyledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya 
göre, Iştiyye, Umman'ın Başbakan Yardımcısı 
Fehd bin Mahmud Al Said ile bir telefon 
görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, Arap 
Barış Planı'nın İsrail-Arap anlaşmazlığının 
çözümü için belirlenen bir referans olduğunu 
kaydeden Iştiyye, "Arap Barış Planı konusunda 
herhangi bir geri adım, Arap-Filistin tutumunu 
zayıflatır." dedi.

Filistin Başbakanı: 
Arap Barış Planı 
konusunda geri adım, 
Arap-Filistin tutu-
munu zayıflatır.

Karadaği: İsrail'le 
normalleşme büyük 
bir ihanet

İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) nor-
malleşme anlaşmasının Arapların Filistin me-
selesi konusundaki ortak tutumuna yansıma-
larından söz eden Iştiyye, Umman'a "başta 
Filistin davası olmak üzere çeşitli meselelerde 
Arapların birliğinin yeniden sağlanması için 
bir "diyalog başlatma" ve söz konusu  mesele-
ler için "ortak Arap stratejisi inşa etme" konu-
sunda rol alma çağrısı yaptı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekret-
eri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "İsrail'le nor-
malleşme tüm insani, milli ve şeri prensiplere 
büyük bir ihanettir." dedi.

Omar Alothmani,Zeynep Hilal Karyağdı   
|12.09.2020

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel 
Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, sosyal 
medya hesabı Twitter'dan paylaştığı 
görüntülü mesajda, Bahreyn'in İsrail ile 
ilişkileri normalleştirme anlaşmasına ilişkin 
"İsrail'le normalleşme tüm insani, milli ve şeri 
prensiplere büyük bir ihanettir." ifadelerini  
kullandı. 

"İnsan bu mübarek topraklardaki, haremimiz 
ve ilk kıblemiz üzerindeki hakkından, özellikle 
de Filistin halkının ve tüm Müslümanların hak-
kından nasıl vazgeçer? Mücahitlerin uğruna 
kanlarını döktüğü, Müslümanların davasından 
nasıl vazgeçer? Tüm bunlar, bütün imkan-
larımızla bu davanın yanında durmamızı ve 
bu davaya ihanet edenleri gerçek ismiyle 
'hain' olarak nitelendirmemizi gerektiriyor.



www.davamizkudus.org
8

Basında Kudüs - Yalçın Erki

Filistin: Kudüs'e 
büyükelçilik açacak 
veya taşıyacak 
ülkeyle ilişkilerimizi 
keseceğiz.

İsrail polisi Mescid-i 
Aksa'ya baskın 
düzenleyerek hopar-
lör yerleştirdi.

Dışişleri Bakan-
lığından İsrail'le 
diplomatik ilişki 
başlatmaya hazırla-
nan Kosova'ya çağrı

Filistin yönetimi, Kudüs'e büyükelçilik açacak 
veya Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak 
ülkeyle ilişkilerini keseceğini duyurdu.

Mustafa Deveci   |06.09.2020

İsrail polisleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te 
yer alan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek 
bir duvarına hoparlör yerleştirdi. Polislerin 
korumasındaki 54 fanatik Yahudi de 
El-Meğaribe Kapısı'ndan girerek Harem-i   
Şerif'e baskın düzenledi.

Hacer Başer   |06.09.2020

Dışişleri Bakanlığından, Kosovalı yetkililerin 
Kudüs'te büyükelçilik açacağı haberlerine 
yönelik, böyle bir adımın Kudüs'ün tarihi ve 
hukuki statüsüne halel getireceği ve Koso-
va'nın başka devletlerce tanınmasına engel 
olabileceği bildirildi.

Gökhan Varan   |06.09.2020

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel 
Sekreteri Saib Ureykat, Twitter üzerinden 
yaptığı açıklamada, isim vermeden Tel Aviv 
Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı alan 
Sırbistan ve İsrail'i tanıyarak Kudüs'te 
büyükelçilik açacağı belirtilen Kosova'yı 
uyardı. Tüm ülkeleri uluslararası hukuka saygı 
duymaya davet eden Ureykat, "Filistin, 
Kudüs'te elçilik açacak veya da elçiliğini 
buraya (Kudüs'e) taşıyacak ülkeyle ilişkilerini 
kesecek. Uluslararası hukuku ihlal etmek 
güçlülük değil aksine zayıflık göstergesidir." 
ifadelerini kullandı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan 
açıklamada, İsrail polislerinin, perşembe günü 
hoparlör takmak için Mescid-i Aksa'nın El-Es-
bat (Aslanlı) Kapısı tarafındaki minarenin 
açılmasını istediği ancak Vakıflar İdaresinin 
bunu reddettiği belirtildi. İsrail polislerinin 
bugün de minarenin kapısını açmaya çalıştığı 
ancak Aksa muhafızlarının izin vermediği 
kaydedilen açıklamada, bunun üzerinde 
bölgedeki diğer İsrail polisleriyle Mescid-i 
Aksa'nın avlusuna baskın düzenledikleri 
aktarıldı.

Açıklamada, İsrail polislerinin El-Esbat Kapısı 
yakınındaki Mescid-i Aksa'nın kuzey duvarına 
merdivenle çıkarak hoparlör ve elektronik 
cihaz yerleştirdiği ifade edildi.
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Basında Kudüs - Yalçın Erki

Kudüs ve Filistin 
Müftüsü'nden, Türki-
ye'nin Filistin 
davasını destekleyici 
rolüne övgü

Filistinli Katolik Rahip 
Musellem'den İsrail'le 
normalleşmeye sert 
tepki

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed 
Hüseyin, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik 
destekleyici rolünden övgüyle söz etti.

Qais Omar Darwesh Omar,Ali Semerci   
|01.09.2020

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi 
Başkanı Katolik Rahip Musellem, "Normalleşen 
zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir. Kudüs, 
düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük 
değildir." dedi.

Qais Omar Darwesh Omar,Çağrı Koşak   
|14.08.2020

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı  
açıklamada, "Kosova Cumhurbaşkanı Haşim 
Thaçi, Başbakan Avdullah Hoti ve Dışişleri 
Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'nın sosyal 
medya paylaşımlarından, Kosova ile İsrail'in 
birbirlerini karşılıklı tanımalarına ilaveten Koso-
va'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasının da 
taahhüt edildiği anlaşılmaktadır. Uluslararası 
hukukun açık bir ihlalini teşkil edecek böyle bir 
adımın Kosovalı yetkililerce düşünülmesi dahi 
hayal kırıklığı yaratmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Kosova'yı ilk tanıyan ülkeler arasında yer alan 
Türkiye'nin, bu ülkenin uluslararası alanda 
tanınmasına yönelik çabalara da öteden beri 
büyük destek verdiğine dikkat çekilen  
açıklamada, "Bu sürecin uluslararası hukuk 
hilafına ve bilhassa toprakları işgal altında 
bulunan Filistin halkının acıları üzerine inşa 
edilmesini doğru bulmuyoruz." değerlendirme-
si yer aldı.

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed 
Hüseyin'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya 
göre, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu 
Geçici Misyon Şefi Büyükelçi Ahmet Rıza 
Demirer, müftü Hüseyin'i Kudüs'teki 
makamında ziyaret etti.Ziyaret sırasında, 
Büyükelçi Demirer'e İsrail işgali altındaki Filis-
tin'in durumu hakkında bilgi veren müftü 
Hüseyin, Filistinliler ile Türkler arasındaki tarihi 
bağların derinliğini vurguladı.

Hüseyin, Arapları ve Müslümanları Filistin 
halkına karşı sorumluluklarını yerine         
getirmeye ve kutsallarını korumaya çağırarak, 
Türkiye'nin Filistin davasındaki destekleyici 
rolünden duydukları memnuniyeti dile getirdi. 
Büyükelçi Demirer de görüşme sırasında Türk 
ve Filistin halklarını bir araya getiren güçlü 
ilişkilerin derinliğinden söz etti.
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Basında Kudüs - Yalçın Erki

Uluslararası Kudüs Adalet ve Barış Komitesi Başkanı Katolik Rahip Manuel Musellem, Birleşik 
Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi. Rahip 
Musellem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kudüs Tanrı'nın kentidir. Kimsenin onu 
terk etmemesi gerekir. Normalleşenlerin hepsi Kudüs'e yabancıdır." dedi. Musellem, "Normalleşen 
zavallılar, İsrail'in altında ezilenlerdir. Kudüs, düşmanlarımızı şımartacağınız bir çöplük değildir." 
şeklinde tepki gösterdi.

Kudüs'ün Arapların, Müslümanların, Hristiyanların ve tüm özgür Filistinlilerin şehri olduğunu vurgu-
layan Musellem, "Hiç kimse Kudüs'ü terk etmeyecek veya Kudüs'ün onurunu, şerefini, kutsallığını, 
güzelliğini, tarihini, kimliğini veya milli önemini görmezden gelmeyecek." ifadelerini kullandı.

On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir 
bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Esat Fırat   |31.07.2020

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınıyla mücadele kapsamında 
alınan önlemlerin gölgesinde     
Harem-i Şerif’e gelen Filistinlilerin 
maske takmaya özen gösterdiği 
görüldü.Arife günü yatsı 
namazından itibaren Mescid-i 
Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı 
sabah namazında binlere ulaştı. 
Ayrıca işgal altındaki Doğu 
Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e 

bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar da Harem-i    
Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen 
on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel 
Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan yüzlerce Afrikalı Müslüman da bayram namazını 
Harem-i Şerif'te kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te 
27 bini aşkın Müslüman'ın bayram namazı kıldığı belirtildi.

Öte yandan Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us Sahra ile Kıble Mescidi arasında yer alan revaklara 
Hamas mensupları tarafından, üzerinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Türkiye bayrağı ile Mes-
cid-i Aksa’nın fotoğrafının yer aldığı dev bir afiş asıldı. Afiş üzerinde Arap ve İslam aleminin bay-
ramının kutlandığı tebrik mesajı yer alırken, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara 
da kurtuluş müjdesi mesajı verildi.

On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını 
Mescid-i Aksa'da kıldı
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Şeyh Raid Salah - Samir Sıyam / Mehmet Esmer

Şeyh Raid Salah, 1958 yılında Ummulfehm 
şehrinde dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini 
doğduğu şehirde tamamladı. Üniversite eğiti-
mi için El Halil'e gitti. 

Raid Salahı seven ve bağrına basan El Halil 
halkı o kadar sahiplenir ki şeyhi – latife olsun 
diye- "O El Halil'de donandı ve bu kıvama 
geldi." Derler. 

El Halil şehrinde kaldığı yurtta günleri ilim 
peşinde geçer, bir yerde sabit kalamaya-
cağını tahmin ettiğinden olsa gerek kitaplarını 
kütüphanesine değil tek tek zihnine yerleştirir. 

80’lerin başında hizmet ehli insanları töhmet 
altında bırakmanın en kolay yolu cihat         
grupları ile birlikte olmaktır. Şeyh’te bu 
gerekçeyle tutuklanır.
Ummulfehme yakın bir merkeze günde 2 kez imza atmaya gider. Aldığı eğitim ve hissettiği 
sorumluluk nedeniyle öğretmenlik yapmak ister ancak milli eğitim idaresinden izin alamaz. Bir 
müddet ticaretle uğraşan Salah, 1986 yılında Sırat dergisinde makale yazmaya başladı. 1988 de 
yapılan yerel seçimlerde Yüzde 70 oy oranı ve halkının yoğun teveccühü ile seçildiği belediye 
başkanlığını toplam 3 dönem olarak 1996 Yılına kadar sürdürdü.

1996 yılında Mescid-i Aksa'nın güney kısmında kazılan tünellerin ortaya çıkarılmasında önemli rol 
oynadı. Mübarek mescidin alt katının Yahudi örgütlere tahsisine dair belgelerin ortaya çıkarıl-
masını sağladı. 

O yıllarda üye olarak hizmet ettiği İslami hareketin başkanı ile ciddi fikir ayrılıkları yaşadı. Yöne-
timin aksine knesset seçimlerine girilmemesi, işgalcilerle aynı çatı altında bulunulmamasını 
savundu.

Ummulfehm belediyesindeki hizmetlerinden dolayı yıllarca önemli bir makama sahip           
olabilecekken ideallerini önemsedi ve belediye başkanlığından görevinden istifa etti.

O tarihten sonra “Aksa Şeyhi” tanındı. Kurduğu "Aksa Müessesesi" bütün İslami eserlere sahip 
çıkıyordu. Ahırlara, barlara dönüştürülen mescidlerin temizlenmesi ve asli hüviyetine kavuşabil-
mesi için hareketin gençleri ile birlikte bedenen çalıştı.

Haçlı işgali yıllarında atların bağlandığı ve “Süleyman ahırları” olarak anılan,  uzun yıllardan 
beridir kilitli tutulup kaderine terkedilen yeraltı mescidinin açılması için 2 ay boyunca binlerce 
gençle birlikte yoğun bir şekilde çalıştılar. Kadın – çocuk demeden tüm Müslümanların yoğun 
gayreti ile mübarek mekân temizlendi ve Şeyh Raid Salah tarafından Abdülmelik bin Mervan’a 
istinaden verilen adıyla “ Mervan Mescidi “ olarak açıldı. 
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Mescidin açılmasından daha önemli olan farklı görüşlere sahip Müslümanların bir araya gelerek 
iş yapabilmelerini temin etmiş olmasıdır.

On binlerce Müslümanın aynı anda ibadet edebildiği mescid hizmete girince olası bir sıkıntıda 
kullanılmak üzere acil çıkış kapılarının yapılması icab etti. Vakıflar daire başkanlığının da yardım-
ları ile küçük bir kapı açılması için müsaade alındı. Bir hafta sonu izni fırsat bilinerek 7 kemer 
boşaltıldı ve acil çıkış bölgesi yapıldı. İki kemer kapı haline getirildi. 

Şeyhin başka bir önemli hizmeti de Mescid-i Aksa’nın ihyası için "bayarık seferlerini" başlat-
masıdır."Bayarık" Selahaddin Eyyubi zamanında yapılan, Aksa’nın her zaman dolu olmasını 
sağlayan organizasyonun adı idi. Ulaşım imkânı olmayan uzak köy ve kentlerdeki Müslümanlar 
bu seferler ile mubarek mescide taşınıyordu.

Salı Günleri yapılan mescid dersleri

Akşamları mescidde yapılan iftarlar.

Aksa çocuk şenliği gibi projeler Müslümanlara nöbet görevlerini hatırlatmak, Aksanın mahzun 
kalmasını önlemek için Şeyhin başlattığı önemli projelerdi.

Hizmet ekibininde gayretleri ile gazetelerde, dergilerde makale ve şiirler yayınlandı, "Delil 
Kıbleteyn" isimli bir kitap basıldı.

2000 yılında düzenlenen suikasttan yara almadan kurtulan Raid Salah, 2003’te tekrar tutuklandı 
ve 2005'e kadar hapiste kaldı. Serbest kaldıktan sonra da eski şehrin suruna 100 metreden fazla 
yaklaşması yasaklandı. Üç kişiden fazla toplantılara katılması yasaklanan şeyh kendini misafir 
eden Halavani ailesinin evinde hizmetlerine devam etti.

Kudüs Muhafızı
Şeyh Raid Salah

Şeyh Raid Salah - Samir Sıyam / Mehmet Esmer
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21 Ağustos 1969 Mescid-i Aksa Yangını

1969 Mescid-i Aksa'nın Yakıl-
ması 
21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa Külliyesi 
içindeki Kıble Mescidi’nde Avusturalyalı 
fanatik Michael Denis Rohan tarafından 
sabotaj sonucu çıkarılan yangında ciddi 
hasar meydana geldi.

Bu terörist uzun süre Müslümanmış gibi 
mescide gidip geliyordu hatta Müslüman-
larla birlikte namaz kılıyordu. Her            
geldiğinde yanında gizlice getirdiği yanıcı 
maddeleri mescidin içine saklıyordu. Olay 
günü cemaatin en az olduğu sabah 
namazından sonraki işrak vaktinde fethin 
nişanesi olan bu şaheseri ateşe verdi ve 
elini kolunu sallayarak dışarı çıktı. 

Organize bir eylem olan sabotaj sırasında 
işgal hükümeti de Mescid-i Aksa’nın 
sularını kesmiş, sadece Esbat kapısından 
girebilen itfaiye araçları engellenmişti. 
İnsanlar mahalle arasından kovalarla su 
taşıyıp yangını söndürmeye çalıştılar. Bu 
insanüstü gayretle yangın söndü fakat 
ciddi hasar bırakarak…

Kıble Mescidinin tavanında 1500 metreka-
relik kısım tamamen yandı. Yangın  bitme-
sine yakın öğlen vakti itfaiye araçlarının 
girişine izin verildi ancak minberi şeriften 
kalan sadece birkaç tahta parçasıydı. 

İşgal hükümeti işlediği cinayetin uyumakta 
olan İslam âleminde ciddi bir karşılık 
bulacağından endişe diyordu fakat 
maalesef basit bir iki sözlü kınama dışında 

kayda değer bir tepki oluşmadı. İşgalci İsrail’in ilk kadın Başbakanı olan Golda Meir şunları 
söylüyordu: "O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki, Müslümanlar 
dört bir taraftan İsrail'e girecekler. Lakin sabah oldu ve korkulan olmadı. İşte o zaman idrak 
ettim ki: Biz dilediğimizi yapabiliriz, zira Müslüman ümmeti uyuyan bir ümmettir”.
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Yangında Maddi Kayıpları 
Yangın İslam medeniyeti ve Mescid-i Aksa’ya ciddi anlamda zarar vermiştir.

− Nadir bir sanat ve mimarlık şaheseri olan, çivi kullanmaksızın kilitleme yöntemi ile yapılmış olan 
ve Mescid-i Aksa'nın haçlılardan kurtarılması sonrasında Selahattin Eyyubi tarafından Mescid-i 
Aksa'ya getirilen tarihi Selahattin minberi tamamen yandı.

− Tavanı kerpiç ve ahşap köprülerden inşa edilmiş olan Kıble mescidi ciddi zarar gördü.

− Mescidin ön tarafında bulunan Zekeriya mihrabı ciddi zarar gördü.

− Kırklar makamı (mescidi) ciddi zarar gördü.

− Mescidin ön kısmını oluşturan yedi revaktan üç tanesi zarar gördü ve yangın esnasında tavanın 
bir bölümü çöktü.

− Mihrabın üstünde doğu tarafına doğru İsra suresinin yazılı olduğu yirmi üç metre uzunluğundaki 
ve altın işlemeli mozaik tamamen yandı.

− Sütunlar arasında bulunan ve kandiller asılı olan süslemeli ahşap köprüler zarar gördü.

− Güneş ışıklarının doğrudan mescit içine girmesini engellemek için ahşaptan ve alçıdan renkli 
camlardan yapılmış olan 48 pencere ciddi anlamda zarar gördü.

− İpekten yapılan kıymetli Acem halıları tamamen yandı.

Siyasi sonuçları
Yangın uluslararası camia tarafından tepki ile karşılanmış, BM uluslararası güvenlik konseyi         
toplanmış, alınan 1969 yılı 271 sayılı kararda İsrail kınanarak, Kudüs’ün konumunu değiştirme 
girişimleri de dâhil olmak üzere aldığı tüm tedbirleri iptal etmeye çağırılmıştır. 

Kararda güvenlik konseyi “İsrail’in işgalci askerleri tarafından 21 Ağustos 1969 günü Mescid-i 
Aksa'da çıkarılan yangının verdiği büyük zarardan dolayı üzüntü duymakta ve bu zarar         
neticesinde insanlık kültürünün maruz kaldığı kaybın boyutunu idrak etmektedir” denilmekteydi. 

Öte yandan bu olay Arap devletleri ve Müslümanlar arasında son derece kızgınlığa neden olmuş, 
ülkelerin liderleri 25 Eylül 1969 günü toplanarak daha sonra İslam iş birliği örgütü olarak         
isimlendirilecek olan İslam konferansı örgütünü kurmaya karar vermişlerdir. 

İsrail Arapların ve Müslümanların duyduğu kızgınlığın kendisinin varlık tehdidine dönüşmesini 
beklemiş, ancak tepkiler; yapılan mitingler, kınama açıklamaları ve İslam konferansı örgütünün 
teşkil edilmesinden öteye geçmemiştir. 

21 Ağustos 1969 Mescid-i Aksa Yangını
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21 Ağustos 1969 Mescid-i Aksa Yangını

Restorasyon 
Kıble Mescidinin yangınından bir yıl sonra, Mescid-i Aksa İmar Komisyonu kurularak restorasyon 
çalışmaları başladı. Kıble Mescidi yanmış kısmını ile diğer zarar görmeyen revaklarından ayıran 
bir tuğladan bir duvar örüldü. Nureddin Zengi minberi yerine demir bir minber konuldu ve resto-
rasyon çalışmaları 1986'ya kadar devam etti. Sonra tuğladan örülmüş duvar kaldırıldı ve caminin 
güney tarafında namaz kılınmaya başladı. Demir Minber 2006'ya kadar hizmet etti, yanmış min-
berin aynısı bir çok İslam ülkesinin katkısıyla Amman Balga Üniversitesinde aynı boyutlarda 
hazırlandı, 2006 yılının sonunda Kıble Mescidine konuldu.

Dennis Michael Rohan Kimdir?
Denis Michael Rohan (1 Temmuz 1941-1995, Sidney, 
Avustralya), 21 Ağustos 1969 tarihine Doğu 
Kudüs'teki Müslümanlar tarafından kutsal sayılan 
Mescid-i Aksa'yı yakmak isteyen Tanrı'nın Kilisesi 
(İngilizce: Church of God) tarikatına mensup 
Avustralyalı Hristiyan. Saldırıya gerekçe olarak 
kendini Tanrı'nın temsilcisi olarak gördüğünü, 
camiyi yok etmenin Mesih'in gelişini 

hızlandıracağına inandığını söyleyen Rohan, bu sebeple yangını çıkardığını söylemiş, yangın 
sonrası Mescid-i Aksa'nın duvarlarında hasarlar oluşmuştur. Saldırı sonrası çıkarıldığı mahke-
menin akıl hastası olduğuna kanaat getirdiği Rohan tedavi altına alınmış, 1995 yılında Sydney’de 
yaşamını yitirmiştir.



Beytülmakdis’ten Alınacak Çok Dersimiz Var!
Şu an Beytülmakdis topraklarında yaşanan ve yaşanıla gelen olaylardan, durumlardan,          
kişilerden, mekânlardan birçok ders alınır diye düşünüyorum.

Bilgim ve bakışım nispetince de size bir gözlük vererek bunu aktarmak istiyorum.  Ve bunu 
yaparken de sizlere sloganik cümleler emanet edeceğim ki dilimizde dolansın, yüreğimize aksın 
İslam davası, Beytülmakdis davası, sevgisi.

1.Hak- batıl mücadelesidir Beytülmakdis davası!

Kıyamete kadar sürecek bu mücadelenin yaşandığı alandır Beytülmakdis. Bu nitelikte, netlikte 
olmalı bir Müslüman’ın Beytülmakdis davasına bakışı. Beytülmakdis davası uğruna atılan her 
adım Hak- batıl mücadelesinin hak tarafında durmak içindir. Bir Müslüman bakış açısını böyle 
oturtursa ne kadar köklü ne kadar yüce bir mücadele sahasında olduğunu bilir ve ciddiyet 
temeline oturtur duruşunu.

Ders 1: O yüzden bir Müslüman olarak İsrailiyat içeriyor diye bir programı izlememek, bir gıda 
ürününü almamak konusunda yaşadığı hassasiyeti bu mücadele çerçevesinde oturtmalı, buna       
ciddiyetle yaklaşmalı, yaşamalı.

2.Değerine sarıl, değersiz olma!

Bir mekânı Allah mübarek kıldıysa orası değerdir, değerlidir, şereflidir. Bizim inandığımız şu değer 
vardır: Allah’ın şu kâinatta yarattığı her canlı, her mekân Allah yarattığı için değerlidir şöyle ki biz 
hiç kullanılmayan bir mekânın bile kirletilmesine, hoyratça kullanılmasına müsaade edemeyiz, 
hakkımız değil, kimsenin de hakkıymış gibi davranmasına göz yumamayız. Hal böyle iken biz 
Allah’ın Ben mübarek kıldım dediği bir yer nasıl bizim için değerli olmaz ya da nasıl değerinin 
korunmasına bir katkımız olmaz. Bu bir hassasiyet değildir, bu bir zorunluluktur zira biz 
Müslümanlar olarak insanlık için şahit olarak seçilmiş, özel insanlarız. Yani biz Allah tarafından 
seçilmiş, seçilme nedeni ise iman olan kullarız. Peygamberlerine türlü kötülükler yapmış, Allah’ın 
ayetlerine sırtlarını dönmüş, Allah’ a karşı hadsizleşmiş, kendi kendilerini seçilmişlik statüsüne 
yerleştiren ve başka insanlara da zulmü haklı gören bir zihniyet, hangi anlayışa, hangi değere 
dayanarak bir mekâna değer atfedecek? Tertemiz hayatlarıyla, iman davasındaki onurlu 
duruşlarıyla Allah’ın insanlara hidayet etmesi için gönderdiği nice güzel Peygamberlerin mekânı, 
Peygamberini testere ile kesenlere, kendi çirkin işlerini meşru göstermek için o temiz insanlara 
iftira atanlara mı emanet edilecek ey Müslüman?

Ders 2:  O zaman Allah’ın ayetlerinin tümünü hayatında ikame et ve onurlu bir duruş göster ki 
sana yakışsın Beytülmakdis murabıtlığı.
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Beytülmakdisten Alınacak Dersler - Ayşegül Kavuzkoz
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3.Düşmanını bil, ona cephe al!

Kime karşı, neden direnildiğini bilmezsen Beytülmakdismurabıtlığını yapan Filistinli Müslüman-
ların duruşunu anlamakta zorlanabilirsin. Duruş İslam değerlerine sahip çıkmak ve düşman da 
buna düşman. 

Ders 3: O zaman bize düşen İbrahim (aleyhisselam) misali batılı diline dolamak.

4.Senin olanla senin olmayanı öğren!

Fıtrata aykırı yaşam dayatmadır. 

Beytülmakdis,  senin ey Müslüman.

Orada tekbir getirmek, İslam’ın gücünü hissettirmek senin görevin ey Müslüman.

Ders 4: Müslümanca giyinme, Müslümanca düşünme, Müslümanca yeme içme, Müslümanca 
oturma kalkma konuşma nedir öğren ve yaşa ki İsrailiyatın sinsi tuzaklarına farkında olmadan 
kapılma.

5. Sen seninle yürüyenlerin çokluğuna değil, uğruna yürüdüğün davanın 
yüceliğine bak!

Bugün bizim yüreğimizi yakan Müslümanların sessizliği, gafleti değil mi?

Böyle olmasına rağmen Beytülmakdis murabıtları sadece o mübarek mekânın izzetini değil, 
İslam’ın izzetini korumaya çalışıyorlar ve bunu bu ilkeye dayanarak yapmaktadırlar.

Ders 5: O zaman ailenden ya da akrabalarından inandığın yolda destek göremezsen ona takıl-
ma da neden o yolda olduğunu düşün.

6. Tepkisiz kalma, etkisiz olma!

Sen yaşıyorsun ey Müslüman. Bir varlığın varsa eğer bir sesin, bir duruşun, bir etkin, bir yankın, bir 
gücün de olmalı. Öyle bir güç ki seni gören Müslümanlar Elhamdulillah, İslam davası sahipsiz 
değil diyerek umudu, güveni artmalı ve kâfir de yüreğine düşen korkuyla eli ayağına dolaşarak 
umutsuzluğa kapılmalı.

Bir karar verip bir tepki gösteremezsen, verilen kararlara uymak zorunda kalırsın da sen 
Müslümanken senin üzerinde şer güçler hâkim olur da koruyamaz olursun değerini, değerlini. Bir 
gün yasak koyar İsrail giremezsin mescidine, bir gün ezan okutmazlar da mahzun kalır mes-
cidlerin…

Biz tepkisiz kaldığımız için onlar bu kadar kolay devam ediyor baskılarına, zulümlerine…

Mescidi Aksa’da minberin yakılma olayında dönemin İsrail başbakanının sözleri durumun vaha-
metini ortaya koyuyor da yakıyor, kavuruyor şu yüreklerimizi. Nasıl olur da 1.6 milyar Müslüman 
14 milyon Yahudi’ye baskın olamaz, onların üzerinde etkili olamaz? Çünkü kuru kalabalık, 
amaçsız varlık, değersiz yaşam stratejilerinin kurbanları azımsanamayacak kadar çok.

Beytülmakdisten Alınacak Dersler - Ayşegül Kavuzkoz
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Ders 6: O zaman senin yaşadığın evde batıl savunulmasın, güç bulmasın, onaylanmasın. Bir 
yanlışlık varsa tepkin o anda, güçlü ve etkin olsun ve bunu genişleterek ilerlet mahallende, 
ilçende, ilinde, ülkende…

7.Düşmanını değil, imanını büyük gör ki imanının gücünden boğulsun 
düşmanın!

Bunu müşahede ediyoruz bugün Elhamdulillah. Koca koca tankların tüfeklerin karşısında       
ellerinde sapanla taşla, küçücük bedenlerle, kadınlarla, tekerlekli sandalyede savunulmuyor mu 
o kutlu dava? Nasıl da ta gözlerinin içine korkmadan ama korkutarak bakıyorlar İsrail          
askerlerinin?

Ders 7: İsrail zihniyetine destek veren Amerika ne kadar güçlü olursa olsun Allah’ın gücünün 
yeteceğini sürekli kendine hatırlat dilerse Allah ebabilleri  sebep eder koca fil ordusunu helak 
etmeye dilerse Allah küçük kız çocuklarını sebep eder koca İsrail ordusunu korkutmaya.

8. Birileri görevini yapmıyor diye kendi görevinden vazgeçme!

İslam için bir şeyler yapmak her Müslüman’ın kendine düşen görevini yapmasından başka 
nedir? 

Ders 8: Yani Beytülmakdis için elinden geleni yapmayan Müslümanlara kızmak, üzülmek nor-
malken sana düşeni yapmanı engelleyecek derecede motivasyon eksikliği olmamalı.

9.Sahip çıkmazsan, sahip çıkartmazlar!

Beytülmakdisbenim değerim, değerlim…  Çünkü ben Müslüman’ım, değil benim buraya giriş 
çıkışımı belirleme yetkisine sahip olmak, bana en ufak bir zorluk çıkaramaz, bu görevi bana Allah 
verdi, anlayışı olmazsa burası bize vaat edilen topraklar diye dikilir tepene İsrail.

Ders 9: O zaman tesettürüne, namazına sahip çık ki yarın sana tesettür diye tesettür olmayanı 
dayatmasınlar.

10.Beytülmakdis, İslam davası olduğu için Müslüman herkesin ödemesi 
gereken bir bedel vardır!

Çocuk mu muaf oldu, kadın mı, hasta mı, yaşlı mı bedel ödemekten?

Hapse atılmalar, işkenceler, zorbalıklar, türlü zulümler gözümüzün önünde yaşanmıyor mu?

Ders 10: Evinden oturan bir Müslüman hanımdan, okula giden bir öğrenciye yaşlı bir teyzeden 
hasta bir amcaya kadar herkes bir duruş sergilemeli, bir şeyler yapmalı.

Beytülmakdisten Alınacak Dersler - Ayşegül Kavuzkoz
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“HUMAN RIGHTS QUDS”
Sosyal medyada Kudüs meselesinin, İsrail sorununun aslında insan hakları sorunu olduğunu 
anlatmaya çalışan ve bu gayretini konudan doğru bilgi sahibi olması pek mümkün olmayan 
batı dünyasını haberdar etmek amacıyla İngilizce olarak yapan “humanrightsquds” sayfasının 
niye gerekli olduğunu kısaca anlatmak istedik.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nin (1948) de yayınlanan ilk 21 maddesi klasik 
hakları, diğer dokuzmadde ise iktisadi ve sosyal hakları ihtiva etmektedir. Ana hatlarıyla bu 
bildiri insanların yaşam haklarını, eşitliğini, mülkiyeti, düşünce, vicdan ve din özgürlüğünü içer-
mektedir.

Bu bildiri de genel olarak insanın düşünce ve inanç özgürlüğüne, vücut bütünlüğüne, ekonomik 
ve sosyal özgürlüğüne yönelik başlıklar içermektedir.

Yahudilikte insan hakları

Yahudi-Hristiyan geleneğinde insanın değeri kavramı, onun Tanrı suretinde yaratılmış olması 
doktriniyle birleştirilmiştir. Tevrat'ta insanın, Tanrı'nın suretinde yaratıldığı belirtilmekte denizin 
balıklarına, gökyüzünün kuşlarına ve sığırlara ve bütün yeryüzüne ve yerde sürünen her şeye 
hâkim olması, yeryüzünü kendisine tabi kılması beklenmektedir.Yahudi inancına göre insan 
bütün varlıkların fevkindedir. Yaratılış kıssasına göre insan bütün varlıklardan sonra yaratılmıştır 
veya bütün varlıklar insan için yaratılmıştır. Bu anlayışta bir insanı öldüren tüm insanları 
öldürmüş gibi ve bir insanı kurtaran da tüm insanları kurtarmış gibidir. Tahrif edilmiş bu inanç 
sisteminde insan tanrının bir parçası gibidir ve yalnızca insan tanrıya eş olabilir bu sebeple 
dünya insan için yaratılmıştır. İnsanın en son yaratılmasının sebebi ise onlara hâkim ve onlardan 
üstün olmasından dolayıdır.

Hristiyanlıkta insan hakları

Hristiyanlıkta da Yahudilikte olduğu gibi insan yaratılanların en üstünüdür. Hristiyan inancına 
göre insanlar günahkâr doğar fakat bu anlayış insanın en üstün olduğu gerçeğini değiştirme-
mektedir. Ancak Hristiyanlık 18. yy a kadar insan haklarını reddetmiş ve o şekilde düşünenler 
aforoz edilmiştir. Fransız ihtilali sonrasında kilise tavrını değiştirmiş ve herkesin eşit olduğu 
anlayışını yavaş yavaş kabul etmiştir. Bu sayede insanı saygıdeğer bulan Hristiyanlık inancı 
gerçek çizgisi ile arasındaki tenakuzlardan birinden kurtulmuştur.

Allah (CC) katındaki tek din olan, son din olan, kâmil din olan İslam tabii ki bu inanç sistemlerinin 
hepsinin üzerinde erdemli prensipler vazetmektedir.

İslam’ın insan hayatına verdiği değer çok açıktır. Maide suresi 32. Ayet-i Kerime’de buyrulduğu 
üzere bir insanı öldürmenin bütün insanları öldürmek gibi ve bir canı kurtarmanın da bütün 
insanlığın hayatını kurtarmak gibi olduğu buyrularak keskin bir çizgi çekilmiştir. 



www.davamizkudus.org
20

Human Rights Quds

Hem Rasulullahsallallahu aleyhi vesellem efendimizin hayatında hem de O’ndan sonra gelen 
nesillerde insanın temel hakları titizlikle korunmuş, bu haklar konusunda bir ayrım da yapıl-
mamıştır. Bu hakların başlıcaları İslam uleması tarafından zaruret-ı hamse şeklinde 
adlandırılmış ve canın, aklın, malın, dinin ve neslin muhafazası şeklinde kayıt altına alınmıştır.

  Bir Müslüman, hangi din, dil ve milletten olursa olsun, her insanın haklarının teslim edilmesinin 
asli görevi olduğuna dair bir ufuk taşımalı, bu haklarından mahrum kalan her bir fert için, içinde 
bunun sızısını duymalıdır. Zira tarihin her dönemi, insan olmak suretiyle “muhterem” vasfına 
erişmiş olmasına rağmen, alçaldıkça alçalarak diğer insanların temel haklarına kast eden  se-
fillerle doludur. Müslüman olmak biraz da, işte bu tarih sahnesinde insan olmak mücadelesini 
vermek ve haklının hakkını teslim etmenin çabasıyla yaşamaktır.

  Bugün Kudüs’te ve birçok İslam beldelerinde zulüm gören, dahası en tabii insan haklarına ulaş-
maktan alıkonulan Müslümanlar için, sadece insan olmaları bakımından bile en yüksek gayret-
lerimizi ortaya koymamız gerekirken, üzerimizdeki bu atalet ne kadar da gariptir. Kaldı ki onlar 
insan olmanın da ötesinde, Rabbimiz tarafından kardeş kılındığımız, kendi canlarımızdan 
canımız, nefeslerimizden nefesimizdir. Şimdi nefesimiz kesilmiş, canımız idam sehpasına 
çıkarılmış ve uzuvlarımız her bir yandan acı ve ıstırap çekmekteyken, bitmek bilmeyen uyku-
muzdan uyanmak ve kaybettiğimiz bilincimizi kuşanmak için hangi vakti bekliyoruz?

instagram.com/humanrightsquds/



Kudüs Davasının anlaşılması İbrahim (A.S)’i 
anlamaktan geçer. Kudüs Davası İbrahim (A.S) 
ile özleşen bir davadır. Hz. İbrahim denince 
Kudüs (Filistin), Filistin denince de, Hz. İbrahim 
akıllara gelir. Gelmelidir de.

Tevrat ve İslami kaynaklarda çok az farklılarla 
birlikte İbrahim (A.S) Filistin’den önce medeni-
yetin merkezi olan Irak’ta yaşamıştır. Keldânîler-
in yurdu Ur’da dünyaya gelen Hz. İbrahim,           
ailesiyle birlikte Harran’a göç etmiştir.

İbrahim (A.S)’in Irak’ta yaşadığı devirde Irak’a 
hâkim olan bir Babil medeniyeti vardı. Arapça 
kaynaklarda İbrahim (A.S)’in Babil’de 
doğduğunu söylenmektedir.(1) Tarihçi Yâkut, 
Babil’i tasvir ederken şöyle demektedir: Orası 
Dicle ve Fırat arasındadır ve oraya Sevad den-
mektedir. Hz. İbrahim’in doğumu, Kral Kûş oğlu 
Ken’an oğlu Nemrud zamanındadır.(2)

Hz. İbrahim’in hayatı yoğun bir mücadeleyle 
geçmiştir. Sarsılmaz bir imana sahip olan İbra-
him (A.S);  putperestlerle,  inanmayan babasıyla 
ve Nemrutla zamanının savunma aracı olan aklı 
kullanarak tebliğini sürdürdü. Ailesi ve çocuk-
larıyla da sürekli imtihan halinde oldu. Kur’ân-ı 
Kerim’de İbrahim (A.S) ve kavmiyle ilgili yaklaşık 
190 ayet geçmektedir. Biz bunların bir kısmına 
değyinerek yetinmeye çalışacağız.

Sarsılmaz Bir İman:

“İbrahim: "Eski atalarınızın ve sizin nelere 
taptıklarınızı görüyor musunuz? Doğrusu onlar 
benim düşmanımdır. Dostum ancak Alemlerin 
Rabbidir. Beni yaratan da, doğru yola eriştiren 
de O'dur. Beni yediren de, içiren de O'dur. Hasta 
olduğumda bana O şifa verir. Beni öldürecek, 
sonra da diriltecek O'dur. Ahiret gününde 
yanılmalarımı bana bağışlamasını umduğum 
O'dur. Rabbim! Bana hikmet ver ve beni iyiler 
arasına kat.”(3)

İşte bu İbrahim (A.S)’in imanıdır. Bu bütün 
varlığı ile Rabbine teslim olmuş kimsenin 
imanıdır. Bu öyle bir imandır ki, kişiyi gam ve 
kederden uzaklaştırır, ona huzur ve saadet 
verir. Yine bu öyle bir imandır ki; insanı boş 
şeylere boyun eğmekten, vehimlere meylet-
mekten kurtarır. Âlemlerin Rabbinden başka 
ne bir rızık veren, ne bir şifa bahşeden, ne bir 
öldüren, ne bir dirilten, nede günahları 
bağışlayan vardı.(4)

Putlara ve Putperestlere Bakış:

“Allah'a yemin ederim ki, siz ayrılıp gittikten 
sonra putlarınıza bir oyun oynayacağım!  
Nihâyet İbrâhim o putları paramparça etti; 
ancak, belki olup bitenler hakkında kendine 
müracaat ederler diye onların büyüğünü 
bıraktı.”(5)

İbrahim (A.S) zamanında putperestlik adeta 
zirveye ulaşmıştı. Bir taraftan aya, güneşe ve 
yıldızlara tapmak. Bir taraftan da büyük küçük 
putları iyice içtenleştirmek Babillilerin adeta 
vazgeçilmezi olmuştu. Hz. İbrahim de insanları 
bu bataklıktan kurtarmak için tebliğine adeta 
gece gündüz devam ediyordu. Ve bir bayram 
gününü fırsata çevirdi. Kendisinin hasta          
olduğunu bahane ederek bayram yerine 
gitmedi. Yiyeceklerin bir kısmını putların önüne 
koyup bayram yerine giden halk, dönüşte 
büyük putları hariç bütün putların kırıldığını 
görünce adeta çılgına döndüler.

İbrahim (A.S)’in putlara kızdığını bilen halk 
putları kimin kırdığını O’na sordular. O da, 
büyük puta sorun dedi. Belki o kırmıştır. Onlar 
İbrahim (A.S)’e putlar hareket etmez, yemez 
içmez, konuşmaz deyince, İbrahim (A.S) 
kıyamete kadar geçerli olacak olan bütün 
putperestlere gerekli gerekli mesajı iletti. Ve 
halkın bu tutumu O’na tevhid davasını anlat-
ma fırsatı verdi.

İbrahim (a.s)’in Kudüs’teki Rolü - Ali Yelgün
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Ardından İbrahim (A.S) bütün gücüyle batıla 
yüklendi. Dedi ki; “İbrahim: "O halde, Allah'ı 
bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar veremeye-
cek olan putlara ne diye taparsınız? Size de, 
Allah'ı bırakıp taptıklarınıza da yazıklar olsun! 
Akletmiyor musunuz?" dedi.(6)

Puta Tapan Babaya Yalvarış:

“Hani babasına şöyle demişti: “Babacığım! 
İşitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası 
olmayan şeylere niçin tapıyorsun.”

“Babacığım! Doğrusu, sana gelmeyen bir ilim 
bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola                  
ileteyim.”

“Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan 
Rahmân’a isyankâr olmuştur.”

“Babacığım! Doğrusu ben, sana, çok esirgeyici 
Rahmân tarafından bir azabın dokun-
masından, böylece şeytana bir dost olmandan 
korkuyorum.” 

Babası, “Ey İbrahim! Sen benim ilâhlarımdan 
yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, 
mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre 
benden uzaklaş!” dedi.(7)

İbrahim (A.S)’in sözü, dinleyenlerin ve anlayan-
ların tüylerini ürpertecek bir sözdü. Her nasihat 
edişinde İbrahim (A.S), babasına karşı olanca 
terbiyesini takınarak, kalbini celbetmek ve ken-
disine yaklaşabilmek için “Ey babacığım” 
nidasında bulunmuştu. Babasını Hakk’a davet 
ederken kendisinden uzaklaştırmamak için son 
derece yumuşak bir dil kullanmıştı.(8)

Put yapan, put satan, putlara tapan baba 
oğluna karşı bütün şefkatiıniı yitirmişti. Kendisini 
tevhide davet eden oğlunu taşlamakla tehdit 
etti ve oğlunu kendinden uzaklaştırdı. İbrahim 
(A.S)  şu sözüyle babasından tamamen ayrılmış 
oldu: 

“Sana selâm olsun! Senin için Rabbimden af 
dileyeceğim. Şüphesiz O, beni nimetleriyle 
kuşatmıştır.”(9)

Babil Kralı Nemrud ile Hz. İbrahim

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye 
(şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında 
İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbra-
him, “Benim Rabbim diriltir, öldürür.” demiş; 
o da, “Ben de diriltir, öldürürüm” demişti. 
(Bunun üzerine) İbrahim, “Şüphesiz Allah 
güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan 
getir” deyince, kâfir şaşırıp kaldı. Zaten Allah, 
zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”(10)

İbrahim (A.S) zamanında kral olan Nemrud, Hz. 
İbrahim’in davetini engellemek istedi. İlahlık 
tasladığından dolayı, İbrahim (A.S)’in benim 
Rabbim öldürür ve diriltir sözüne karşı; 
yanındaki iki adamdan birini öldürdü ve  
diğerini sağ bırakarak kendinin de bu işi 
yaptığını söyledi.

Şüphesiz ki, Nemrud’un sözlerinde demagoji 
ve gerçeğe karşı iftira vardı. Çünkü hakiki 
yaratma, ancak yokluktan bir varlık çıkart-
maktı. Bundan dolayı İbrahim (A.S); kralın, 
mantıktan yoksun bu sözü üzerinde münakaşa 
etmedi ve münakaşayı kesmek için, onu sus-
turabileceği daha faydalı ve daha ikna edici 
bir yol takip etti ve şöyle dedi: Şüphesiz Allah 
güneşi doğudan getiriyor, haydi sen de onu 
batıdan getir. İbrahim (A.S)’in usulü buydu; 
delillerle susturmak ve düşünceyle kabul 
ettirmek.

İbrahim (A.S), Harran’da otururken amcasının 
kızı Sâre ile evlendi. Harran’da Lût (A.S) ve pek 
az grup hariç Harran halkı İbrahim  (A.S)’in 
dâvetine kulak vermedi için burası onu sıktı. 
Buradan göç etmeye karar verdi.(11) Kur’an, bu 
olaya şöyle işaret etmektedir:

İbrahim (a.s)’in Kudüs’teki Rolü - Ali Yelgün
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“Bunun üzerine Lût, ona (İbrahim’e) iman etti. İbrahim dedi ki “Ben, Rabbimin emrettiği yere 
(Filistin’e) hicret edeceğim. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir” 
dedi.(12)

İbrahim (A.S) ve beraberindeki mü’minler önce Şam’a, az bir zaman sonrada Mısır’a göç ettiler. 
Mısır’da belli bir süre kalan Hz. İbrahim, yanında eşi ve Hâcer ismindeki câriyesi ile birlikte 
Mısır’dan Filistin’e döndü. Artık Filistin, İbrahim (A.S)’in bundan sonraki hayatının şekilleneceği ve 
Kudüs davasının temellerinin atılacağı bir yer haline dönüşecek.

Ailesi ve Çocukları ile imtihanı:

Filistin’e yerleşen Hz. İbrahim, çocuğu olması için Allah’a şöyle dua etti:

“Rabbim! Bana sâlihlerden bir çocuk ver.”(13)

Hz. İbrahim’in eşi Sâre, İbrahim (A.S)’e câriyesi Hâcerle evlenmeye izin verdi. Kendisi kısır ve yaşlı 
olduğu için artık çocuğunun olmayacağını düşündü. İbrahim (A.S), Hâcer’le evlendi. Hâcer 
İsmail adında bir çocuk doğurdu. Tevrat onu şöyle vasfediyor:

“İsmail’e gelince, onun hakkında söylediğini işittim. İşte onu mübarek, bereketli kılacağım, 
ziyadesiyle çoğaltacağım. On iki reisin babası olacak, onu büyük bir ümmet 
yapacağım.”(14)

Hz. İbrahim’in ailevi imtihanı İsmail’in doğmasıyla başladı. Sâre’nin Hâcer’i kıskanmasından 
dolayı, İbrahim (A.S) Hâcer validemizi ve oğlu İsmail’i yeni doğmuşken ıssız Mekke vadisine 
bırakıp geri geldi. Konuyu uzatmamak için önemine binaen İsmail (A.S) ile ilgili şu konu 
başlıkların değyinmekle yetineceğiz. 

-İbrahim (A.S)’in, oğlu İsmail (A.S)’i Mekke vadisine götürmesi.

-Zemzemin ortaya çıkması.

-İsmail(A.S)’i kurban etmesi.

-İsmail (A.S)’in hanımı ve İbrahim (A.S).

-İbrahim ve İsmail(A.S)’in Kâbe’yi bina etmeleri.

Kudüs’ün önemi ve kutsallığında bir mücadele vardır. Sabır ve sadakat vardır. Küfür ve imanın 
tefriki vardır. Bunların başarılmasın da ise ailenin önemli yeri vardır.

Kudüs’ün özgürlüğe kavuşmasında İbrahimi duruşların zuhurunun yakın olması temennisi ve 
duası ile…

1.Taberi Tarihi: C. 1, sh: 162 • 2.Belâzuri, Mu’cemü’l-Buldân. (Babil) bölümü • 3. ŞUâra:75-83 • 4.Arif AbdufettahTabbâra, 

Kur’anda Peygamberler ve Peygamberimiz, s.125 • 5.Enbiyâ:57-58 • 6.Enbiya:66-67 • 7.Meryem:42-46 • 8.Arif Abdufet-

tahTabbâra, Kur’anda Peygamberler ve Peygamberimiz, s.126 • 9.Meryem:47 • 10.Bakara:258 • 11.Arif AbdufettahTab-

bâra, Kur’anda Peygamberler ve Peygamberimiz, s.140 • 12.Ankebût:26 • 13.Sâffat:100 • 14.Tevrat: Fasıl:17, âyet: 20.

İbrahim (a.s)’in Kudüs’teki Rolü - Ali Yelgün
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Osmanlı motifleri yüzlerce yıldır Harem-i İbrahim Camisi'ni süslüyor

Osmanlının Filistin'e hükmettiği dönemde El-Halil kentindeki Harem-i İbrahim Camisi'ne 
nakşettiği hatlar ve motifler bugün hala camiyi süslemeye devam ediyor.

El-Halil

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’ni yüzlerce yıldır 
Osmanlı dönemine ait hatlar, motifler ve nakışlardan oluşan tarihi eserler süslemeye devam 
ediyor.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Şeyh Hıfzı Ebu Suneyne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
caminin etrafına sülüs hattıyla yazılan yazılar ve nakışların, Osmanlıya ait öne çıkan eserlerden 
olduğunu söyledi.

Ebu Suneyne, tavanındaki süslemeler, Hazreti Muhammed'in (SAV) ve 4 halifenin isminin yazılı 
olduğu levhaların yanı sıra İbrahim ve Yakub peygamberin ve eşlerinin makamına nakşedilen 
Kur'an ayetlerinin cami içindeki Osmanlı eserlerinden bazıları olduğunu kaydetti.

Müdür Ebu Suneyne, caminin duvarına yazılan ve mihraptan başlayıp yine mihrapta biten bir 
surenin yanı sıra mihrabın içinin süslemeleri ve caminin aydınlatılmasında kullanılan şamdanın 
da Osmanlı eserleri arasında yer aldığını ifade etti.

Altın varaklı hatlar

Camiye girince sağ tarafta duvara sülüs hattıyla yazılan altın varaklı yazıların da Osmanlı 
dönemine ait olduğunu hatırlatan Ebu Suneyne, bunların 1895-1896 yıllarında Filistinli İbrahim 
es-Selfiti tarafından yazıldığını aktardı.

Osmanlının Filistinden çıkmasının üzerinden bir asır geçmesine rağmen Türkiye'nin yardım-
larının kesilmediğini belirten Ebu Suneyne, caminin halılarının Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yenilendiğini söyledi.

Müdür Ebu Suneyne, Cami yönetiminin elinde bir Türk kumaşı bulunduğunu ve yürütülen bazı 
restorasyon çalışmalarının tamamlanmasından sonra söz konusu kumaşla mezarların üstünün 
örtüleceğini sözlerine ekledi.

Caminin içi ve dışı

Harem-i İbrahim Camisi'nin içindeki Osmanlı eserlerini sınıflandıran El-Halil tarihinin araştır-
macısı Muhammed Ebu Salih de bunların çoğunun Türk çinisi, süslemeler, sancaklar, perdeler, 
pencereler, mermerler, ahşap ve derilerden oluştuğunu söyledi.

Cami dışındaki Osmanlı eserleriyle ilgili ise Ebu Salih, cami çevresindeki çarşıların yanı sıra tür-
beler ve Türk hamamlarının Filistin'de en önde gelen Osmanlı eserleri arasında yer aldığını 
kaydetti.

Hz. İbrahim (a.s) Camisi
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Büyüleyici mimari

El-Halil Belediyesi'nin internet sitesinde, 
Osmanlının Filistin'e hükmettiği 1517-1917 
yılları arasında Harem-i İbrahim Camisi'nin 
binasını korumaya özen göstererek, 
orijinalliğini bozacak yeni büyük eklemeler 
yapmadığı belirtiliyor.

Cami, bazıları uzunluğu 7 metreyi aşan ve 
yüksekliği bir metreyi bulan devasa taşlarla 
inşa edildi ve yüksekliği 15 metreye ulaşıyor. 
Hükümete ait Filistin Ulusal Bilgi Merkezi'nin 
verilerine göre caminin surları Roma 
İmparatorluğu’nun “Yahudiye’ye” atadığı 
Yahudi Kralı Hirodes tarafından inşa edilen 
binanın kalıntılarından oluşuyor.

Caminin altında yer alan Hazreti İbrahim ve 
hanımının kabirlerinin yanı sıra Hazreti 
İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve 
hanımlarının mezarlarının bulunduğuna 
inanılan mağara, İsrail tarafından "Ata 
Babalar (Machpelah)” olarak isimlendirili-
yor. Harem-i İbrahim Camisi, bu nedenle sık 
sık fanatik Yahudilerin baskınlarına uğruyor.

Tarihi 4 bin yıl öncesine uzanıyor

Tarihi yaklaşık 4 bin yıl önce yaşadığına 
inanılan Hazreti İbrahim’in dönemine 
uzanan Harem-i İbrahim’in üzerine, Roma 
İmparatorluğu’nun “Yahudiye’ye” atadığı 
Yahudi Kralı Hirodes tarafından milattan 
önce 20 yılında inşa edildiği belirtilen surlar 
hala varlığını koruyor.

Yapı itibariyle Mescid-i Aksa’ya benzeyen Harem-i İbrahim, Roma ve Bizans dönemlerinde kilise 
olarak kullanılırken, 634 yılında İslam ordularının hükmüyle camiye çevriliyor. Ancak buna 
rağmen, Haçlı seferleriyle birlikte 90 yıl boyunca bir kez daha kilise olarak kullanılmaya başlanan 
Harem-i İbrahim en son Selahaddin-i Eyyubi döneminde yeniden camiye dönüştürülüyor.



www.davamizkudus.org
26

Hz. İbrahim (a.s) Camisi

Harem-i İbrahim, Yahudi inancına göre Mescid-i Aksa’da olduğuna inanılan “Süleyman 
Mabedi”nden sonra yeryüzündeki en kutsal mabet olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ne (UNESCO) bağlı Dünya Miras Komitesi, 2017 
yılında Harem-i İbrahim Camisi ve caminin içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesinin "Filistin'e ait 
tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne eklenmesine karar vermişti.

Cami katliamı

İsrail'in 1967 yılından beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan cami, 25 
Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan BaruchGoldstein adlı 
Yahudi fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve yeniden açıldığında ise yüzde 63'ü İsrail 
tarafından Yahudilere, yüzde 37'lik bir alan da Müslümanlara tahsis edilmiş şekilde ikiye bölün-
müştü.

Tarihe "El Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen saldırıda 29 Filistinli şehit olmuş, 
150'den fazla kişi yaralanmıştı.
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Uyuyan Ümmete - Elif Alsaran

Uyuyan Ümmete…

“O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannettim ki, Müslümanlar dört taraftan İsrail'e 
girecekler ama korkulan olmadı. O zaman idrak ettim ki: Biz dilediğimizi yapabiliriz, zira 
Müslüman ümmeti uyuyan bir ümmettir.”

Bu sözler 1969 yılında İsrail’in Başbakanı olan Golda Meir’e ait. Peki, bahsettiği o gece, hangi 
geceydi? Tarihe 6 Gün Savaşları olarak giren, İsrail’in Mescid-i Aksa işgalinin fiili hareketlerinin 
gerçekleştiği geceydi. Fanatik bir Yahudi tarafından kundaklanan Kıble Mescidi' nin büyük bir 
bölümü tahribata uğramıştı. Bu Yahudi ise akli dengesi yerinde değil denerek serbest 
bırakılmıştı. 

Aslında düşünülmesi gereken şey bu olayın vahametinden çok Golda Meir’in İslam toplumu 
üzerine söylediği sözlerdir. Bunu duyan her Müslüman’ın yüzüne bir tokat gibi çarpması icap 
eder. Siyonist, Yahudi, işgalci ne dersek diyelim, yaptıkları aslında onların karakterlerine, 
amaçlarına oldukça uygundur. Çünkü o düşmandır, başka hangi türlü davranması beklenir ki? 

Peki, ya biz? Bize ne oluyor? Düşman düşmanlığını yapıyorken, biz ne yapıyoruz? Uyuyoruz. 
Başbakan Meir, o kadar haklıydı ki evet biz uyuyan bir ümmetiz. Aradan 51 sene geçti ve biz hâlâ 
uyuyoruz. Düşmanımızı bizim karşımızda güçlü kılan da onun başarısı değil bizim derin uyku-
muzdur. Bu başarıyı biz onlara hediye ediyoruz. 

Ümmetin ne zamandır uyuduğu, uykusunda dönüp dönmediği, mışıl mışıl rüyalar görüp gör-
mediği tartışılır lakin bence sorulması gereken soru, ümmeti uyandıracak olan şeyin ne olduğu-
dur. 

Bu ümmet, Peygamberinin aleyhisselam ilk kıblesini, O’nun tüm peygamberlere imam olduğu 
mescidini, Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında İslam topraklarına katılan ve daha sonraki 
işgallerden Selahattin Eyyubi komutan tarafından kurtulan mahremini çiğnetti de uyanmadı. 

Bu ümmet, Ortadoğu’da, Uzakdoğu’da, Batı Trakya’da, Anadolu’da mümin kardeşlerini öldürttü, 
mümine kardeşlerine tecavüz ettirdi, küçüklerini analarının karnından koparttı, yaşlılarını 
dövdürdü de uyanmadı. 

Bu ümmet, kâinatın merkezi,  kendi kıblesi olan, her sene akın akın gidip de gözyaşları döktüğü 
Kâbe’sine gâvurun melun kubbesini diktirdi de uyanmadı. 

Bu ümmet uyuyor kardeşler. Geçim derdini, tatil planlarını, hafta sonu gezintilerini, sosyal 
medya fenomenlerini, televizyon dizilerini, yarışma programlarını, faizini, zinasını, yalanını, 
dolanını, erkek-kadın katlettiği tesettürünü, biten aile yaşantısını, ikinci sınıf vatandaş olarak 
gördüğü yaşlılarını, evin patronu olmuş çocuklarını, diplomasını, mesleğini, kariyerini, evini, 
ikinci evini, yazlığını, birinci arabasını, ikinci bisikletini, mobilyalarını, yeni mobilyalarını, kaybet-
tiği aklını, fikrini, sağlığını, özgür iradesini uykusunda yanına almıştır. 
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Onlar mışıl mışıl uyurken, uyuyamayan mümin kardeşleri inim inim inliyor, uyutmayan düşman-
ları şıkır şıkır paralarını sayıyor, sayıca az olan uyumayanlar ise ellerinden yeterli derecede bir 
şey gelmediği için kımıl kımıl hayıflanıyor. 

Peki, yok mudur bir umut bu ümmet için? Evet, vardır. Aslında umut, sıkıntının içindedir. Uyuyan 
ümmet diyoruz ya, uyumak aslında hâlâ yaşıyor olmaktır. Tabi ya! Bu ümmet ölü ümmet 
değildir. Kefeni giydirilmiş, mezara gömülmüş ümmet değildir. Bu ümmet yataklarında hâlâ 
nefes alıp veren bir ümmettir. Zaten Allah-u Teâlâ Azze ve Celle yüce kitabımız Kur’an-ı          
Kerim’de ne buyuruyor? 

“Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler hoş görmese de Allah 
nurunu tamamlayacaktır.”(Saff Suresi-8. Ayet)

Elhamdülillah! Rabbimiz bu vaadi verdiğine göre biz elbette biliyoruz ki kâfirlerin bu başarıları 
geçicidir. Öyle ya da böyle İslam kazanacaktır, burası kesin. Lakin biz bunun neresinde olacağız? 
Uyuyanları uyandırmak için ne kadar çabalayacağız? Kudüs için, Suriye için, Yemen için, Doğu 
Türkistan için ve dünyanın dört bucağında zulümle baş başa kalmış kardeşlerimiz için ne 
yapacağız? 

Kendimiz için ne yapacağız? Alnımıza tüfek dayanmıyor, evlerimiz yağmalanmıyor, başımızdan 
bomba yağmıyor diye, biz çok mu rahatız? Hayır, kardeşlerim. Zulmün bir çeşidini de biz 
görüyoruz. Hem de zulüm olduğunu bilmeden, bundan hoşlanarak görüyoruz. Hoşlandığımız 
için de izin veriyoruz. Zulüm evimizin başköşesinde, zulüm çantamızın en ulaşılır gözünde, zulüm 
okullarımızda, zulüm sokaklarımızda, zulüm ailemizde, zulüm bedenimizde. 

Uykumuzda zulüm görüyoruz ama uyuyamayanların zulmünü duymuyoruz. 

Bunun bir sonu olacağını biliyoruz. Allah’ın yardımı hak edenlere gelir, çabalayanlara ve          
isteyenlere gelir. Herkes her işi yapamaz ama herkesin yapacağı bir iş mutlaka vardır. 

Önce biz uyanalım. Sonra en yakınımızdan başlayarak insanları, müminleri uyandıralım. Çünkü 
uyuyanları uyandırmak için bir uyanan yeter… 

Uyuyan Ümmete - Elif Alsaran



www.davamizkudus.org
29

Oslo Anlaşması

Filistinliler Oslo tuzağına 27 yıl sonra uyandılar

1993 Eylül'ünde imzalanan, Filistinliler için Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde özerk yönetim kurulmasını 
sağlayan Oslo anlaşmasını üzerinden 27 yıl geçti. İsrail ile Filistin üst düzey temsilcilerinin ilk kez 
yüz yüze görüşmesi olarak tarihe geçen Oslo Anlaşması'na rağmen Filistin sorunu hala çözüle-
mediği gibi işgal de büyük bir hızla devam ediyor. Filistin her konuda günden güne kan kaybeder-
ken İsrail hem işgal politikasını sürdürüyor hem de bölgedeki aktörlerle yeni oyunlar kuruyor.

13 Eylül 1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi 
Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanan Oslo anlaşmasının üzerinden tam 27 yıl 
geçti. O gün bir kurtuluş olarak imzalanan anlaşmanın bugün Filistinlileri kendilerine pahalıya mal 
olacağı korkusu sardı.

Kudüs'te yaşayan Filistinliler, şehirlerinin statüsünün hiçbir zaman belirlenemediğini ve şimdi çok 
daha büyük bir tehdit altında olduklarını söylüyor. İsrail'in başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak 
üzere Arap ülkeleri ile başlattığı normalleşme süreci Oslo anlaşmasından güç alıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması 22 Eylül'de 
Washington'da yapılacak törenle imzalanacak.

Siyasi analistler, 27 yıl önce imzalanan Oslo Antlaşmasının artık 'ölü' olduğuna dikkati çekiyor

Filistinli siyasi analistler, Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 27 yıl önce imzalanan Oslo 
Anlaşması'nın artık "ölü" olduğunu ve anlaşmanın Filistinlilerin barış veya devlet hayallerini 
gerçekleştirmediğini ifade ediyor.

Gazze

Filistinli siyasi analistler, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 13 Eylül 1993'de imzalanan 
Oslo Anlaşması'nın üzerinden geçen 27 yılın ardından anlaşmanın artık geçerli olmadığını, Filistin-
lilerin barış veya devlet hayallerini gerçekleştirmediğini belirtiyor.

İsrail ile Filistin üst düzey temsilcilerinin ilk kez yüz yüze görüştüğü ve anlaşma çabası olarak tarihe 
geçen Oslo Anlaşması'ndan 27 yıl sonra Filistin sorunu hala çözülemedi ve işgal devam ediyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da imzalanan anlaşmaya ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulu-
nan yazar ve siyasi analistler, bu anlaşmanın artık "ölü" olduğunu, halihazırda sadece taraflardan 
İsrail'in çıkarlarına hizmet eder hale geldiğini kaydetti.

İsrail'in ayrıca Kudüs, mülteciler ve yerleşim birimleri gibi Oslo'da yer alan nihai statü müzakere-
lerinde gündeme getirilecek olan dosyaları sona erdirmek istediğini ifade eden uzmanlar buna 
karşın FKÖ'nün hala Oslo Anlaşmasını Filistin devleti hayalinin gerçekleşmesine yol açan barış 
sürecine bir giriş noktası olarak görmeye devam ettiğini belirtti.
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"Anlaşma değil dikte"

Filistinli yazar ve siyasi analist Ömer Caara, Oslo 
Anlaşması'nın ilki güçlü olan İsrail, ikincisi daha 
zayıf olan Filistinliler olmak üzere iki taraf arasında 
imzalandığını aktararak, "Güçlü ve zayıf iki taraf 
arasında imzalanan herhangi bir anlaşma, anlaş-
ma değil diktedir. Bu nedenle İsrail'in anlaşma 
şartlarından kurtulmaya çalıştığını, kendi güvenliği 
ve ekonomisine hizmet etmeyecek şartlarına 
uymadığını görüyoruz." dedi. 

Caara, Oslo müzakerelerindeki Filistinli heyet 
başkanı Ahmed Kari'nin televizyon kanalına (Al 
Jazeera belgesel kanalı) verdiği röportajda, "bu 
anlaşmanın Filistinlilere bir zorunluluk olarak 
dayatıldığı" şeklindeki sözlerine işaret etti.

Oslo'nun, Batı Şeria'daki İsrail hegemonyasının art-
tırılması ve yerleşim birimlerinin genişletilmesi 
adına verimli bir zemin oluşturduğuna dikkati 
çeken Caara, ayrıca ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" 
olarak bilinen sözde barış planının tüm şartlarıyla 
uygulanması durumunda da Oslo'nun direkt ve 
tamamen geçersiz hale geleceğini belirtti.

"Arap gerçekliğinden kaçma girişimi"

Filistinli yazar ve siyasi analist Abdulmecid Suvey-
lem ise Oslo Anlaşması'nı, "Filistin'in, o dönemde 
FKÖ'nün boğazını sıkan Arap gerçekliğinden 
kaçma girişimi." şeklinde değerlendirdi. 

Filistin yönetiminin, otoritenin bir devlete   
dönüşmesi ve İsrail'in Filistinlilerin haklarını 
tanıması yoluyla anlaşmanın geçici durumdan 
daimi hale gelmesine yol açabilecek bir barış 
sürecinin başlamasını ve mücadeleyi Filistin içine 
taşımayı istediğini kaydeden Suveylem, şunları 
ifade etti:

"Ancak bu girişim, bir yandan İsrail'in anlaşmaya 
varamamasıyla diğer yandan Filistin tarafının 
başarısızlığı, kötü yönetimi ve performansıyla 
çarpıştı."

Oslo Anlaşması
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"Yeni bir yol belirlenmeli"

Suveylem, Filistinlilerin, ABD-İsrail ittifakının bugünkü olduğu noktaya ulaşmasının, Arap  ülke-
lerinin tutumlarının Arap Barış Girişimi kararlarından uzaklaşmasının ve Arap ülkelerinin ulusal 
maslahatı gözardı ederek İsrail'le ilişkilerini normalleştirmeye başlamasının ardından          
tehlikelerle yüzleşmek için yeni bir yol belirlemeleri gerektiğini söyledi. 

Siyasi analist, Filistinli liderlerin Oslo Anlaşması'nın geçerli olmadığı yönündeki açıklamalarının 
gölgesinde Filistin'in İsrail'i tanımaya devam etmesi hakkında ise tanıma meselesine ilişkin 
atılacak adımların Filistin yönetimini ilgilendirdiğini; yönetimin, anlaşmadan çekilmek için 
uygun bir zaman kollayabileceğini ya da yeni bir yol belirleyebileceğini dile getirdi.

Suveylem, halihazırdaki çıkmazdan çıkabilmek için bu aşamanın ve tecrübelerin yeniden okun-
ması, Filistinlilerin kararlılığa ve topraklarında kalmaya dayalı yaratıcı yöntemler üretmesi 
gerektiği görüşünü savundu.

"Normalleşme bir sonuç"

Yazar ve siyasi analist Mustafa İbrahim de Oslo Anlaşmasındaki olumsuz yansımaların Arap-İs-
rail ilişkilerine değin uzandığını; son zamanlarda bazı Arap ülkelerinin Tel Aviv yönetimiyle  
ilişkilerini normalleştirmeye yöneldiğini belirtti. 

"Oslo Anlaşması, tüm bileşenleriyle Arap ülkelerini İsrail'le ilişkilerini gizlice normalleştirmeye 
daha sonra da bazı aleni anlaşmalara sevketti." diyen İbrahim, "Oslo, Filistin meselesi ve Arap 
coğrafyasının yaşadığı felaketlerin bir parçasını oluşturuyor." ifadesini kullandı.

İbrahim, "İsrail, ABD'nin desteğiyle Kudüs, mülteciler ve yerleşim birimleri gib nihai statü mesele-
lerinden kurtulmaya çalışıyor." dedi.

Oslo Anlaşması
İki taraf arasındaki barış anlaşması çabalarının çerçevesini çizen Oslo Anlaşması, 13 Eylül 
1993'de dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Şimon Peres ile o zaman FKÖ'nün müzakereci ismi 
Mahmud Abbas tarafından Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma töreninde dönemin ABD Başkanı Bill Clinton, Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Rusya 
Dışişleri Bakanı Andrei Kozyrev ile daha sonra Filistinlilerle barış çabaları nedeniyle fanatik 
Yahudinin suikastı sonucu yaşamını yitiren İsrail Başbakanı İzak Rabin ile FKÖ Başkanı Yasir 
Arafat da hazır bulunmuştu.

Anlaşma gereğince Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinliler için özerk yönetim kuruldu.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, Oslo Anlaşması'nın 
artık "öldüğünü" söylemişti.

Kaynak AA- YeniŞafak
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Hafızalardan silinmeyen Sabra 
ve Şatilla katliamının üzerinden 
38 yıl geçti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, işgalci İsrail 
ordusunun himayesinde aşırı sağcı Hris-
tiyan Falanjist milislerin 3 binden fazla 
savunmasız insanın canına kıydığı Sabra 
ve Şatilla katliamının üzerinden 38 yıl 
geçti. 16 Eylül 1982

Beyrut

İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filis-
tin topraklarında bağımsızlığını ilan 
etmesinin ardından zorunlu göçe tabi 
tutularak Lübnan'a sığınan Filistinli 
mülteciler, 16 Eylül 1982'de İsrail'in 
yaptırdığı yeni bir saldırıya maruz 
kaldılar.

İsrail işgal projesinin ortaya çıktığı 
günden beri acı üzerine acı yaşayan 
Filistinliler, Lübnanlı aşırı sağcı Hristiyan 
milislerin 3 gün süren kanlı baskınında 
kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin 
binlerce kayıp verdi.

"Katliamın şoku ve acıları            
ruhlarımızla ebedi kalacak"

AA'ya konuşan Sabra ve Şatilla sakini 
Filistinli mülteciler, "Katliamın şoku ve 
acıları ruhlarımızda ebedi kalacak, unu-
tulması mümkün değil, acılar unutul-
maz." sözleriyle 38 yıl önceki acımasız 
saldırının vahşetini gözler önüne seriyor-
lar.

Katliamın tanıklarından 97 yaşındaki Ebu 
Muhammed es-Salihani, milislerin 
insanları isimleriyle çağırıp     
öldürdüklerini söyledi.
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Söz konusu saldırılar sırasında Ahmed 
Ebu Said isimli çok yakın dostunu da 
kaybettiğini aktaran Salihani, hala 
evinde koruduğu küçük baltayı elinde 
göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu balta, Ahmed Ebu Said'in kafasın-
daydı, aldım yıkadım ve bugüne kadar 
korumaya devam ettim. Ebu Said        
arkadaşımdı, iş dönüşü onun yanında 
zaman geçirirdim, kendisi kamp için 
referans olacak değerli bir insandı."

Katliam saldırılarının 3 gün sürdüğünü 
aktaran Salihani, insanların her taraftan 
kaçmaya çalıştığını ve o anların unutul-
mayacağını kaydetti.

Katliam, kamplardaki Filistinli 
savaşçıların çıkmasından sonra 
gerçekleşti

Sabra ve Şatilla kampı mültecilerilerin-
den ve katliam tanıklarından Ebubekir 
Ahval da saldırının, İsrail ordusunun Lüb-
nan'ı işgali nedeniyle evlerine kaçtıkları 
sırada gerçekleştiğine dikkati çekti.

Kendisinin o zaman çocuk yaşta          
olduğunu ancak yaşananları çok iyi 
hatırladığını aktaran Ahval, "O vakit Ebu 
Cihad el-Vezir isimli bir yetkili,               
Lübnan'daki Filistinli mülteci        kamp-
larında savaşçı kalmadığı yönünde bir 
açıklama yaptı. İsrail ordusu ve Hristiyan 
milisler de bu fırsatı değerlendirerek 
kamplardaki insanları kesmeye 
başladılar." diye konuştu.

Ahval, saldırganların katliamı sessiz 
yapmaya başladığına işaret ederek, 
şunları söyledi:



"İnsanlar, hemen yanı başlarındaki sokakta yaşanan katliamdan habersizdi. Saldırganlar, her 
eve yan komuşlarının ismini söyleyerek girdikten sonra bir sonraki komşunun adını da alır ve 
öldürmeye başlardı. İnsanları bu şekilde evlerinde öldürüyorlardı."

Sabra ve Şatilla kamplarında o zaman silahı olan 5 Filistinlinin, insanları uyarmak için ateş 
açtıklarını anlatan Ahval, bunun üzerine haberdar olan kamp sakinlerinin kaçmaya başladığın 
belirtti.

O zaman dedesinin kendilerini yakındaki bir okula kaçırdığını dile getiren Ahval, şunları ifade etti:

"Filistinliler ile Hristiyan Ketaib milisleri arasında yaşanan çatışmayla 1975 yılında başlayan Lüb-
nan'ın iç savaşı nedeniyle bir intikam almanın yanı sıra Filistin halkından kurtulmak istediler. 
Aslında Filistin davasından da kurtulmak istediler, çünkü bazıları Filistinlilere karşı kin besliyor. Biz 
istemeden Lübnan'a geldik ve imkânımız olduğunda vatanımız Filistin'e geri döneceğiz."

Filistinli mülteci Ahval, Lübnan'da işgalci olmadıklarının altını çizerek, "Sabra ve Şatilla katliamını 
unutmamız mümkün değil, acılar unutulmaz. Katliamda çok sayıda kadın ve çocuk öldürüldü, 
kimseye merhamet etmediler. Kampta ayağı olmayan Muhammed ed-Duhi isimli dükkân    
işleten bir kişi vardı, öldürmeden önce gazla işkence ettiler." dedi.

İsrail Savunma Bakanı Şaron suçlu bulundu

Lübnanlı Hristiyan Ketaib Partisi lideri Beşir Cemayel'in cumhurbaşkanı seçilmesinden kısa süre 
sonra uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmesini gerekçe gösteren Hristiyan Falanjist milis-
ler, 16 Eylül 1982'de İsrail ordusunun gözetiminde Sabra ve Şatilla mülteci kamplarına saldırı 
başlattı.

İsrail'in eski Savunma Bakanı Ariel Şaron'un yönettiği üç gün süren saldırılarda, 3 binden fazla 
savunmasız Filistinli mülteci katledildi. Çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuklardan oluşan Filistinli 
mülteciler, milislerin kullandığı ağır silah ve bombaların yanı sıra balta ve kesici aletlerle vahşice 
öldürüldü.

Katliamın ardından Birleşmiş Milletler 16 Aralık 1982'de yaşananları kınayarak "bunun bir soykırım 
olduğunu" ilan emişti. Ancak hala katliama dair hiçbir yargılama ve ceza işlemi gerçekleşmedi.

İsrail'in, katliamı araştırmak üzere kurmak zorunda kaldığı komisyon, Şubat 1983’te yayımladığı 
raporda, Şaron’u, katliamın sorumluları arasında gösterdi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un batısında yaklaşık bir kilometrekareye sıkışan Sabra ve Şatilla 
kampları, resmi olmayan verilere göre 12 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Katliamın failleri yargılanamadı
Sabra ve Şatila Katliamından sağ kurtulan 23 kişi, 2001’de İsrail başbakanı olan Şaron aleyhinde 
insanlık suçu işlediği gerekçesiyle, 18 Haziran 2001'de Belçika’da dava açtı.

ABD ve İsrail’in baskıları nedeniyle Belçika, bu davanın açılmasına imkân veren yasayı 
değiştirmek zorunda kaldı ve 15 Mayıs 2002’de dava yetkisizlik nedeniyle düştü.
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Dava düşmeden önce katliamın başrolündeki Falanjist Lübnan Güçleri’nin liderlerinden Eli 
Hubeyka, Şaron aleyhinde şahitlik yapacağını ilan etmesinden birkaç gün sonra Beyrut’ta aracı-
na konulan bombanın patlaması sonucu öldü.

Hamas’ın Yurt Dışı Basın Ofisi Başkanı Rafet Murra, dün Sabra ve Şatilla katliamının 38. yılı 
münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, mültecilere karşı işlenen en kanlı saldırılardan biri olan 
Sabra ve Şatilla katliamının Filistin halkı ile insanlığın vicdanındaki yerini korumaya devam ede-
ceğini belirtti.

Murra, bu acımasız suçu işleyen İsrailli ve iş birlikçisi milislerin yakalanarak yargılanması 
çağrısını yineledi.

Kaynak AA

Sabra ve Şatilla Katliamı
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VII.yy’ın Koronavirüsü : Amvas Vebası - Ömer Türkmen

Eski adı Emmaus olan Amvâs Köyü (Amevâs, Imvâs), Kudüs ile Remle arasında ve Kudüs’ün 33 
km. kuzeybatısında, denizden 375 m. yükseklikteki bir tepenin eteklerinde kurulmuştur.

Miladi 639 yılında görülen bu salgında pek çok Müslüman hayatını kaybetmiştir. Bölgenin 
başkomutanı EbûUbeyde b. el-Cerrah’ın 58 yaşında, onun yerine geçen Muâz b. Cebel’in ise 38 
yaşında bu hastalıktan vefat ettiğini biliyoruz. Hz. Peygamber’in (sav) amcasının oğlu el-Fadl b. 
el-Abbas da Amvâs salgınında hayatını kaybedenler arasındaydı. Şurahbîl b. Hasene, Süheyl b. 
Amr, Utbe b. Süheyl, Hâris b. Hişam ve -Muâviye’nin ağabeyi, Şam valisi- Yezîd b. EbûSüfyân da 
vebada ölen 25 bin Müslümandan birkaçıdır.

Yermuk Savaşı’ndan sonra Hz. Ömer, Ebu Ubeyde b. Cerrah’ı Halid b. Velid’in yerine Şam valiliğine 
getirmiştir. Ebu Ubeyde bu göreve getirildikten sonra Emirü’l Ümera unvanını almış ve bu unvanı 
kullanan ilk komutan olmuştur.

Hz. Ömer (ra) hastalığın etkili olduğu günlerde Şam bölgesine seyahate çıkmıştı. Başkomutan 
Ebu Ubeyde b. el-Cerrâh ile bölgedeki ileri gelen komutanlar kendisini karşılayıp kötü haberi ver-
diler: Veba hızla yayılmaktaydı, yola devam etmek, ölüme bir adım daha yaklaşmak anlamına 
gelebilirdi.

Hz. Ömer haberi alır almaz Abdullah b. Abbâs’tan ilk muhacirleri toplantıya davet etmesini istedi. 
Hangi tedbirleri alması gerektiğini soracak, bir karara varacaktır. İstişareler sırasında bazıları Hz. 
Ömer’in belirli bir gaye için yola çıktığını, bölgeye girmeden geri dönmesinin uygun olmadığını, 
diğerleri vebalı bölgeye girilmemesi gerektiğini savundular. Muhacirlerle yaptığı toplantıyı sona 
erdirdikten sonra Hz. Ömer, Ensâr’ın ileri gelenleriyle de bir toplantı yaptı; fakat bir sonuca 
varılamadı. Bu defa Mekke’nin fethinden sonra hicret eden yaşlıların çağrılmasını istedi. Onlar 
hep bir ağızdan hastalığın yayıldığı bölgeye girmemesi, hemen geri dönmesi gerektiğini   söy-
leyince “Sabah yola çıkıyorum. Siz de yola çıkmak üzere hazırlıklarınızı yapın” talimatını verecekti.

Batı dünyasına “kara ölüm” diye 
anılan ve geçen asra kadar yüz bin-
lerce insanın hayatını      kaybetme-
sine yol açan veba, pek bilinmese 
de İslam tarihinin ilk dönemlerinde 
tehlikeli boyutlara ulaşmıştır. İlk kez 
Amvas köyünde görülmesi nedeni 
ile Amvas Taunu (Amvas Vebası) 
adını alan veba, buradan Ürdün, 
Şam, Urfa ve Filistin bölgesinin geniş 
bir kısmına kadar yayılmıştır.
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Bunun üzerine Ebû Ubeyde, “Allah’ın 
kaderinden mi kaçıyorsun?” diye 
sitem edince Hz. Ömer, “Ey Ebû 
Ubeyde! Keşke bu sözü sen değil de 
başkası söyleseydi! Evet, Allah’ın 
kaderinden, Allah’ın kaderine 
kaçıyoruz! Bir deve sürün olsa, bir 
tarafı çorak, bir tarafı verimli bir 
vadiye götürsen, onları verimli 
yerde de çorak yerde de otlatsan 
Allah’ın kaderiyle otlatmış olmaz 
mısın?”

Ebû Ubeyde, Hz. Ömer’in mektubu onu hastalığın yayıldığı 
bölgeden çıkarmak maksadıyla yazdığını anlamıştı. “Allah 
Müminlerin Emir’ini bağışlasın” diyerek şöyle bir cevap yazdı:

“Ey Müminlerin Emiri! Senin bana ihtiyacının ne olduğunu 
anladım. Ben Müslüman askerlerden bir askerim. Kendime 
onlardan farklı bir muamele yapamam. Yüce Allah ben ve onlar 
hakkında hükmünü verinceye kadar onlardan ayrılmak istemi-
yorum. Beni kararından muaf tut. Askerlerimle baş başa bırak.”

Ebû Ubeyde vefat edince başkomutanlığa Muâz b. Cebel getiril-
di. Fahr-i kainat (s.a.v) Efendimiz onun hakkında “Ümmetimin 
helal ve haramı en iyi bileni Muaz bin Cebel’dir.” buyurmuşlardır. 

O sırada ortalıkta görünmeyen Abdurrahman b. Avf çıkageldi. Aralarındaki konuşmayı duyunca 
“Bende bunun cevabı olabilecek bir bilgi var. Allah’ın elçisinin şöyle dediğini duydum: ‘Bir yerde 
veba olduğunu işitirseniz oraya girmeyin. Eğer bulunduğunuz yerde veba ortaya çıkarsa oradan 
ayrılmayın.’ Hz. Ömer, onun naklettiği hadisi işitince Allah’a hamd ederek oradan ayrıldı. (Buhârî, 
“Tıb”, 30)

Hz. Peygamber’in bu hadisi koruyucu hekimlik açısından önemli bir ilkeyi ihtiva eder. Bulaşıcı 
hastalıkla karşılaşmış olabilecek insan ya da başka canlıların, hastalık etkenini taşımadıkları 
kesinleşene kadar belli bir yerde alıkonulması anlamına gelen karantinanın önemi açıktır.

Sonuçta Hz. Ömer Medine’ye döndü; ancak Ebû Ubeyde b. el-Cerrâh askerlerini bırakıp ayrılmak 
istemiyordu. Askerlerin arasına dönmesi halinde sonucun ne olacağını herkes gibi tahmin etse 
de Hz. Ömer’le gitme teklifini reddederek ordugâhta kaldı. Hz. Ömer’in gönlü ise Ebû Ubeyde’nin 
salgın bölgesinde kalmasından yana değildi. Hastalığın ulaştığı bölgeden çıkmasını sağlamak 
üzere kendisine gönderdiği mektupta “Seninle görüşmeye ihtiyaç duyuyorum. Mektubum ulaşır 
ulaşmaz onu elinden bırakmadan yanıma gelmeni istiyorum” diye yazmıştı.
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Muaz bin Cebel ayağa kalkarak Ebû Ubeyde’nin konuşmasına benzer bir konuşma yapmıştı: “Ey 
insanlar! Bu hastalık sizin için rahmet, Peygamberiniz Muhammed’in duası, sizden önceki          
salihlerin ölüm sebebidir. Muâz, Allah’ın bundan Muâz ailesine paylarını ayırmasını diler.”

Hastalık yaygınlaşınca Muâz b. Cebel’in arkadaşları bunun bir bela olduğunu söyledilerse de 
Muâz, “Allah’ın kullarına acıyıp şefkat ettiği rahmetini, kızdığı bir kavme verdiği azap gibi mi 
telakki ediyorsunuz? O, Allah’ın size has kıldığı rahmeti ve size mahsus kıldığı şehitliktir. Allah’ım! 
Bu rahmeti Muâz’a ve ev halkına da ver. Kimin ölmeye gücü yetiyorsa, fitne gelmeden önce 
ölsün. Öyle bir fitne ki, kişi Müslüman olduktan sonra küfre girecek veya helal yolla olmaksızın bir 
kişiyi öldürecek yahut isyankârlara destek verecek veya adam şöyle diyecek: Ben öldüğüm 
zaman mı, yoksa yaşadığım zaman mı hak veya batıl üzere olduğumu bilmiyorum.”

Muâz vebaya yakalanan iki oğluna, “Kendinizi nasıl buluyorsunuz?” diye sorunca, “Ey babamız! 
Hak, Rabbindendir. Sakın şüpheye düşenlerden olma” (Yunus 10/94) diye karşılık verdiler. Muâz 
ise “İnşaallah beni sabredenlerden bulacaksınız” (Kasas 28/27) sözleriyle onları temin etti. Bir 
süre sonra iki hanımı vebaya yakalanıp vefat ettiler. Kendisi de hastalığa başparmağından 
yakaladı. Ağzıyla ona dokunarak şöyle dediği rivayet edilir: “Allah’ım! O küçük. Onun hakkında 
bana hayır ve bereket ver. Çünkü sen küçük şeylere de hayır ve bereket verensin.” Çok geçme-
den Muaz bin Cebel de 38 yaşında vefat etti.
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Komutayı devralan Amr b. el-Âs’ın konuşmasındaki şu ifade dikkat çeker: “Bu hastalık ortaya çık-
tığında ateş gibi yanar. Ondan korunmak için dağlara çıkın.” Ardından insanları dağlara  çıkara-
rak ayrı bölgelere yerleştirmiş, salgının ulaştığı gruptakiler hayatlarını kaybetse de vebalının 
olmadığı gruplar kurtulmuştu.

AmvasTâunu (Amvas Vebası) sebebiyle pek çok sahabe hayatını kaybetmiş olsa da Ebu Ubeyde 
b. Cerrah’ın vefatının İslam Tarihi açısından farklı bir önemi vardır. Benî Sâide Çardağı’nda Hz. 
Ebu Bekir’e biat edilmeden önce Hz. Ebu Bekir, Ensar mensuplarına orada bulunan Hz. Ömer veya 
Ebu Ubeyde b. Cerrah’tan birini halife olarak seçmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Diğer taraftan 
Hz. Ömer, Ebu Lü’lüe’nin gerçekleştirdiği suikast sonucunda ağır şekilde yaralandığında ve aldığı 
yaralardan dolayı öleceği anlaşıldığında ashabın önde gelenleri Hz. Ebu Bekir’in yaptığı gibi 
yerine birini tayin etmelerini istediler. Hz. Ömer ısrarlar karşısında “Şayet Ebu Ubeyde hayatta 
olmuş olsaydı, halifeliği ona devrederdim. Çünkü Resulullah onun için “Ümmetimin Emini” 
demişti.” cevabını vermiş ve kendisinden sonra halife olacak kişiyi seçmeleri için bu işi oluştur-
duğu şuraya devretmişti. Ebu Ubeyde b. Cerrah’ın sahip olduğu özellikler sebebiyle gerek Hz. Ebu 
Bekir gerekse Hz. Ömer tarafından halifeliğe layık görülmesi dikkate şayandır. Onun          
Amvas Tâunu’nda (Amvas Vebası) hayatını kaybetmesi bir noktada tarihin dönüm nokta-
larından birini teşkil edilmiştir.

Sonuç olarak Amvâs Vebası, Müslümanların sosyal hayatlarında olduğu gibi Suriye bölgesindeki 
siyasî faaliyetleri üzerinde de epeyce etkili olmuştu. Vefat eden yöneticilerin yerine yenileri tayin 
edildi. Hz. Ömer, Ebû Süfyân’ın oğlu Yezîd vefat edince daha sonra Emevi Devleti’ni kuracak olan 
Muâviye’yi Şam valisi olarak görevlendirdi.

Bilindiği üzere Hz.Ali ile halifelik mücadelesine giren Muaviye İslam tarihinin akışını değiştiren 
birçok olayın müsebbibi olmuştur. 

Günümüzde Amvas Köyü, işgal devleti İsrail’in bölgeyi askeri alan ilan etmesinden dolayı gasp 
edilmiş durumdadır. Binlerce sahabe efendimizin medfun olduğu topraklar maalesef uzun  za-
mandır sahipsiz ve kimsesizdir.
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Sarafand Mescidi

  

Sarafand Köyü Hikâyesi

Sarafand, Hayfa'nın güneyinde, yaklaşık 19 km uzaklıktadır. Aktif kullanıldığı yıllarda Mısır- Filistin-
demiryolu hattı bu köyden geçiyordu. Coğrafi olarak oldukça küçük, yaklaşık 5.400 dönümlük bir 
araziye sahip.

1922'de 204 kişi olan nüfus  1945'te ise 290 kişi olarak tespit edilmiş.

Tarihi eserler, anıtlardan yönünden oldukça zengin olan köy1948 yılında Siyonistler tarafından 
tahrip edildi silahlı siyonist örgütler 16 Temmuz 1948'deköyü yıkıp 336 sakinini zorla tehcir ettirmiş 
ve köyün harabeleri üzerinde 1949 yılında bir yerleşim birimi yapmışlardı. Günümüzde ise israil 
ordusu için en büyük kamp olarak kabul edilebilecek bir hava üssünü içeren site haline getirildi, 
kapalı bir askeri bölge ilan edilen köyde şu an sadece altı ev mevcut. Köyün verimli toprakları ise 
İsrailliler tarafından işleniyor mahsullerini kendileri alıyorlar. 

Yıkılan köydeki tarihi caminin de köy gibi hüzünlü bir hikâyesi var…

Sarafand Camisi

Sarafand Camisi, 1865-1870 yılları arasında Filistin'de Osmanlı'nın son döneminde Hayfa yakın-
larında Sarafand köyünde inşa edilmişti. 25.7.2000 tarihinde işgal güçleri tarafından yıkıldı. 
Caminin yeniden inşası için yapılan hukuki girişimlerden sonuç alınamadı. Raid Salah ve          
arkadaşlarının gayretleri ile enkaz temizlenerek cami alanı açık namazgâh haline getirildi.

Farklı bölgelerden Müslümanlar namazgâhı boş bırakmamak için sürekli burayı ziyarete geliyor-
lar.

Ramazanda iftar programları düzenleniyor, teravih namazları, sahurlar birlikte idrak ve ihya  
edilerek bu tarihi emanete sahip çıkılmaya çalışılıyor. 

Temennimiz; 1948 yılında işgalcilerin yıkmış oldukları 1200 camiden sadece bir tanesi olan Sara-
fand camiinin en kısa zamanda eski hüviyetine kavuşmasıdır.  
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Muhammed el Makdisi - Betül Erdoğan

Aslında bu isimde ( en azından bizim bildiğimiz) kimse yok.

Arap âleminde adettir, adını bilmediğiniz birine hitap etmeniz gerekiyorsa Muhammed diye ses-
lenirsiniz mutlaka birileri bakar

Kudüs sokakları da bu sebeple Muhammedlerle doludur.

Kudüslü olmak ayırt ettirir sizi diğer insanlardan 

Bu sebeple Kudüs sokakları Muhammed Makdisilerin evidir.

Bu yazımız da “ Muhammed Makdisi “ nin şahsında Kudüs sokaklarının yiğit genç murabıtlarını 
tanıtmak istedik.

Muhammed Makdisi Kudüs’teki herhangi bir çocuk,

Kudüs sokaklarında büyüyen,

Kudüs sokaklarında yaşayan herhangi biri. 

O arkadaşları arasında talihli olanlardan okula gidebiliyor çünkü. Sokaktaki israil polislerini 
atlatabilirse eğer. 

Sürekli bir baskın havası var etrafında, sürekli alıkonulma hissi. 

Her ne kadar onların karşısında dik dursa da içinde ufak bir korku var sürekli. Sokakta top 
peşinde koşarken, bakkala giderken, okul yolunda ve hatta evde uyurken bile. Hele de      
ağabeyinin geri dönmemesinden sonra artan bir tedirginlikle başa çıkmak en zoruydu onun için. 
Ailesi ile Kudüs’te yaşıyor Muhammed.

 Ağabeyi sokakta polislere karşı geldiği için tutuklanmış, bir daha da ondan haber alınamamıştı. 

Babası ustasından devraldığı fırını işletiyordu. Doğma büyüme Kudüslü idi. Aç kalmış, savaş 
görmüş ama yıkılmamıştı. Çektiği acılar Beytülmakdis sevgisini aşka dönüştürmüştü. Onun 
onurlu duruşuydu bütün aileye sıkıntılar içinde dik durmayı, şikâyet etmemeyi öğreten…

Kız kardeşi henüz okula başlamamıştı. Ama o yaşta tanışmıştı yol gözlemek, sevdiğini beklemek 
acısıyla, boş kaldıkça giden gelmeyen ağabeyinin yolunu bekliyordu camda annesiyle birlikte 

10’a kadar sayıyordu, 10 deyince abim sokağın köşesinden dönecek diye..

Muhammed arkadaşları ile birlikte okula gidiyor fırsat bulduğunda oyun oynamak için sokak-
lardan daha güvenli olduğuna inandıkları mescid-i aksa’yı tercih ediyorlardı. 

Okul çıkışlarında babasına yardıma gidiyor, baba mesleğini küçük yaşta öğreniyor. Maalesef zor 
Kudüs’te okumak. İlkokul ortaokul hatta lise bile okunabiliyor bir şekilde ama üniversite hayali 
kurmak bile zor bir hayal. Ailesini bırakıp başka bir şehirde, başka bir ülkede okumak istemiyor. 
Gerçi istese bile bu onun için pek mümkün değil.
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Bu yüzden en iyi seçenek babasının yanında çalışmak ve hatta nasip olursa ileride işleri 
devraldığında büyütmek. Babası da onu bırakmıyor, yaşı küçük olsa da fırını idare etmeyi öğren-
mesini istiyor. 

Yarının ne olacağı 70 senedir muallak. Özellikle de Kudüs’teki genç erkek nüfus için. Babasının 
tutuklanması ve hatta öldürülmesi için herhangi bir bahane bulabilirler, esasında bir sebebinin 
olmasına gerekte yok. Tıpkı yıllar önce ağabeyine yapıldığı gibi. Bu yüzden annesi çok tedirgin 
oluyor her sabah onu ve babasını uğurlarken. Akşamları da evden ayrılamıyorlar genellikle. İsrail 
polislerinin sağı solu belli olmuyor çünkü. Kimsenin olmadığı bir zaman basit bir mahkeme kararı 
ile fırsattan istifade evi yıkabilir, yerle bir edebilirler. Bu yüzden akraba ya da komşu ziyaretlerine 
gidemiyorlar pek. Fırsat bulurlarsa babasının işi olmadığı bir gündüz vakti olabiliyor ancak. 

Bazen geceleri evlerine işgal askerleri gelir. Saat gözetmeksizin eve dalarlar. Postalları, kalpleri 
kadar kirli postallarıyla her yeri her şeyi karıştırır kırıp dökerler. Her çocuk gece uyurken bir tıkırtı 
duyduğunda korkar, aileden birini görünce rahatlar ya, Muhammedlerin evinde bu tıkırtılar büyük 
gürültülere dönüşür sonunda tepeden tırnağa silahlı, öldürmeye hazır ve bahane kollayan bir 
haydut dalar küçük bir çocuğun yattığı odaya. Küçükken korkardı Muhammed. Bazen        
anlayamazdı. Artık korkmuyordu, hatta küçük kızkardeşini de o sakinleştiriyordu. Askerler evdeki 
odaları geziyor, bıçak, silah arama bahanesiyle evin altını üstüne getiriyorlar. Muhammed’e, 
babasına ya da ağabeyine sorular soruyor ve başkaları hakkında da bilgi almaya çalışıyorlardı. 
Babaları öncesinde ‘eğer böyle bir durumla karşılaşırsak bilmiyorum deyin’ diyerek sıkı sıkı  tem-
bihlerdi.

Gün içerisinde de sürekli yahudi askerlerle muhatap olmak zorunda kalır Muhammed. İngilizcesi 
iyi değil, soruları anlamadığı için başını sallayarak devam ediyor genellikle. Başa çıkamadığı 
zamanlar aynı okula giden abiler, ablalardan yardım istiyor. En çok okula giderken ve Mescid-i 
Aksa’ya girerken soru sorulur. İki sokak ötedeki okula 2-3 arkadaş birlikte giderler üst üste çıksalar 
boyuna erişemeyecekleri, üzerinde her çeşit silah bulunan bir zebani yollarını keser, uzaktan çan-
talarını boşalttırır, ters çevirip içinin boş olduğunu göstermesini ister. Yağmurlu havalarda tam 
işkenceye dönerdi bu alçaklık, sonunda bir kitabını feda eder çamurun içine bırakır, diğerlerini 
üzerine dizip çantasını boşaltır. Okula vardığında da eğer okul, tahta sıra yerinde duruyorsa 
(Kudüs’e yakın bazı köylerde okulların da yıkıldığını duymuştu) bir de öğretmeni de engelleri aşıp 
gelmişse o gün “on numara “ bir gün oluyor Muhammed için 

Gençlerin Mescid-i Aksa’ya girmelerini istemezdi Yahudi askerleri ama farklı ülkelerden gelen 
Müslümanlara engel olamazlardı. Sırf tekbir getirdiği için bile yıllarca mescidi aksaya giremey-
enleri görmüştü Muhammed. Bu yüzden mescidi aksanın kapısından geçerken hep tedirgin 
olurdu. Ama yinede namazlarını mescidi aksa’da kılmak isterdi. 

Sadece namaz için değil fırsat bulduğu her an Mescid-i Aksaya gidiyorlar. Bazen top oynarlar 
arkadaşlarıyla, bazen kuran okumayı öğrenirler. Filistinlilerin futbol kahramanı yok o yüzden hepsi 
“Ronaldo “ olmak istiyor takımın içinde. 

Muhammed el Makdisi - Betül Erdoğan
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“başka işlerine bakma, Filistin’i, mazlumu, insanı seven adamdır” demişti ağabeyi onun için. Hele 
bir maçta formasını değişmek isteyen Yahudi futbolcuya “katillerle forma değiştirmem” demişti 
ya…adam….adam…

Bazen arkadaşları arasında yaralanan da olurdu, israil askerleri tarafından götürülende. Azalırdı 
arkadaşları gün geçtikçe. İçlerinde hepsinin duyduğu bir korku vardı. 

‘sıra ne zaman bana gelecek’..

Küçük yaşlarına rağmen ne o ne arkadaşları rağmen çocuk olabilmişlerdi. Hele de Muhammed, 
ağabeyinin gidişinin ardından bir anda evin büyük oğlu olmuştu. Babasının ardından evin reisi 
olabilecek tek kişiydi o. Sorumluluk almak zorundaydı. Kendine bir şey olursa kız kardeşi ve anne-
sini Muhammed’e emanet etmişti babası. Gerçi aynı şey onun için de geçerli, her an Mu-
hammed’e de bir şey (!) olabilir. Annesinin üç günlük dünya da en ciddi kaygısı bu.

Ağabeyinin askerler tarafından götürülmesine rağmen annesi hala ona da bir tabak koyuyor sof-
raya. Olamayacağını bilir ama hatırasını yaşatmak bir teselli onun için. Oğlunun dönmesi için 
Allah’a dua eder, ümidini kaybetmezdi. Muhammed annesini her gördüğünde onun acısını 
dindirmek için daha çok çabalardı. Yapamayacağını bilse de ağabeyinin yerini doldurmaya 
çalışırdı. Bazen harçlıklarını biriktirir, öğle yemeğini atlayarak kardeşine oyuncak alır. Ama bunun 
için öncesinde uzun bir süre para biriktirmesi lazım. 

Parasının az olduğu zamanlarda arkadaşları ile paralarını birleştirir, aldıkları çikolataları   
bölüşürler. Havası sönük futbol topu zaten mahallenin milli serveti. 

Muhammed el Makdisi - Betül Erdoğan
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30 Eylül 2000 

Yer: Gazze

İkinci İntifadanın hızlı zamanları

İki ateş arasında kalmış, bir varilin arkasına sığınmış bir adam ve bir çocuk 

Anlatacak bir şey yok 

Resim her şeyi anlatıyor zaten 

Yine de dinlemek isterseniz…

Mustafa Cihat’ın hassas yüreği, güzel sesinden “suskunluğun bedeli” …

Suskunluğun bedeli çaresizliğin diyetidir Muhammed

Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi

Nazlı çiçeğidir Muhammed

Kudüs’te puslu bir yaz günü

Kudüs’te puslu bir yaz günü

Birazdan kıyamet kopacak

Küçücük bir şehit cennete uçacak birazdan

Birazdan kıyamet kopacak

Küçücük bir şehit cennete uçacak birazdan, birazdan

Muhammed yaralı ceylanım kapatma gözlerini

Muhammed kurbanın olayım bırakma elimi

Muhammed ne olur duy beni baba gel gidelim de

Daha çok görecek günün var acelen ne diye

Kapıda annen bekliyor yolunu gözlüyor

Muhammed, Muhammed, Muhammed

Kudüs’te puslu bir yaz günü

Kudüs’te puslu bir yaz günü

Birazdan kıyamet kopacak

Küçücük bir şehit cennete uçacak birazdan

Muhammed el Makdisi - Betül Erdoğan
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İkinci İntifada

İkinci İntifada, diğer adıyla Aksa İntifadası, 28 Eylül 2000 tarihinde ana muhalefet partisi Likud’un 
lideri Ariel Şaron’un Mescid-i Aksa’ya yaptığı provokatif ziyaret ve ardından 29 Eylül Cuma günü 
Başbakan Ehud Barak’ın polis ve asker gücünü Harem-i Şerif’e yığmasıyla başlayan Filistin 
halkının İsrail’e karşı topyekun başkaldırısıdır. Tankları, uçakları ve savaş gemileri ile tam teçhi-
zatlı bir orduya Filistinli gençler ve çocuklar taş, sopa ve sapanlar ile karşı koymaktaydı. İntifada 
sırasında İsrail, çok sayıda insan hakları ihlali yapmış ve savaş suçu işlemiştir: asker-sivil ayrımı 
yapmaksızın aşırı güç kullanımı, kasıtlı öldürmeler ve yaralamalar, sivillerin hareket 
özgürlüğünün kısıtlanması, sokağa çıkma yasakları, evlerin, mülklerin ve altyapının tahrip  edil-
mesi, eğitim faaliyetlerinin ve sağlık hizmetlerinin engellenmesi, Filistinlilere ait toprakların gaspı, 
mahsullere zarar verilmesi, yargısız infazlar, gelişigüzel kitlesel gözaltılar ve tutuklamalar, 
işkence…

İsrail kuvvetleri sivilleri kasten, yollardaki araçları ise gelişigüzel hedef almaktadır. İsrail       asker-
lerinin ve yerleşimcilerin saldırıları sonucunda, Aksa İntifadası’nın başladığı 29 Eylül 2000’den 31 
Aralık 2008’e kadar geçen sekiz yılı aşkın süre içinde resmi verilere göre 332’si kadın, 5.569’u 
erkek toplam 5.901 Filistinli hayatını kaybetmiştir. Aynı süreçte, 35.099 Filistinli İsrail ordusunun 
gerçek mühimmat, gerçek mermi, gaz ve kötü muamele –dayak, işkence- gibi uygulamalarına 
maruz kalarak yaralanmıştır.

İntifada’nın ilk günlerinde babasının arkasına sığınan Muhammed Cemal ed-Durre’nin vurul-
masının ekranlara yansıyan görüntüsü, İsrail askerlerinin çocukları özellikle hedef aldıklarını 
açıkça göstermektedirgöstermiştir. Aksa İntifadası’nın başlangıcından Şubat 2008’e kadar 
toplam 959 çocuk İsrail askerleri tarafından öldürülmüştür. 15 Mart 2001’de el-Halil’deki İbrahimi 
İlköğretim Okulu’nun Okulu’nda teneffüste bahçede oyun oynayan öğrencilerinin üzerlerine 
üzerlerine açılan ateş sonucunda İsrail askerleri tarafından ateş açılarak 6 öğrenci ciddi şekilde 
yaralanmış, Nisan 2003’te Batı Şeria’nın Cenin kenti yakınlarındaki okula yönelik bombalı saldırı-
da 29 Filistinli çocuk yaralanmıştır. Bu saldırılar, İsrail’in sivil kurumlara ve çocuklara yönelik ihlal-
lerinin boyutunu gösteren birçok olaydan sadece bir kaçıdır.

Diğer yandan Filistinli çocuklar, tıpkı yetişkinler gibi tutuklanmakta ve çeşitli işkencelere maruz 
kalmaktadırlar. Aksa İntifadası’nın başlangıcından beri 6.000’den fazla çocuk işgalci İsrail 
güçleri tarafından gözaltına alınmıştır. Şubat 2009 itibariyle 423 çocuk hala İsrail işgal kuvveti 
tarafından tutuklu bulunmakta; bunlar arasında 13 çocuk mahkeme kararı olmadan alıkonul-
maktadır. Çocukların tutuklamalarda ve sorgulamalarda oldukça kötü muamelelere maruz 
kaldıkları çeşitli insan hakları raporları ile de doğrulanmıştır.
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Esirler Bakanlığı’nın 2007 yılı raporuna göre, Aksa İntifadası’nın başladığı günlerde tutuklu sayısı 
543 iken sonraki yedi yılda 680’i kadın ve 6.800’ü çocuk toplam 62.000 Filistinli tutuklanmıştır. 
Eylül 2007 itibariyle 30 farklı İsrail hapishanesinde 108’i kadın ve 320’si çocuk 11.600 Filistinli tutuklu 
bulunmaktadır. Esirler Bakanlığı’nın 2007 yılı raporunda ise Aksa İntifadası’ndan sonra İsrail   
hapishanelerinde hayatını kaybedenlerin sayısının 70 olduğu belirtilmekte; son yedi yılda       
bunlardan 3’ünün ağır işkenceyle, 15’inin tıbbi ihmal yüzünden ve 52’sinin kasıtlı olarak 
öldürüldüğü vurgulanmaktadır.

Ancak bu denli geniş çaplı ihlaller nedeniyle insanlığın ortak bir meselesi olması gereken Filistin 
meselesi, bugün sadece bir Ortadoğu meselesi ya da Filistin ile İsrail arasındaki bir mesele 
olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İsrail’dekiler İsrail merkezli kuruluşlar de dahil olmak üzere 
farklı uluslararası ve ulusal insan hakları örgütlerinin hazırlamış olduğu raporlar, Filistin’de 
yaşanan vahşet ve soykırımın boyutlarını ortaya koymaktadır.

İkinci İntifada
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Fotoğrafın Anlattığı

Yukarıdaki fotoğraflar ilk bakışta bir heyecan oluşturuyor.

Yerin altında resmen bir şehir inşa ediliyor, geçmişin izleri araştırılıyor. Kim bilir insanlık tarihinin 
hangi az bilinir sayfası aydınlanacak, buradaki ışık kaynağının huzmeleri hangi olaya          
dokunacak?

Maalesef yanıldınız gördüğünüz resimdeki faaliyet olmayan bir şeyi, orada olmadığını bizden 
daha iyi bilen insanlar tarafından yapılıyor.

Beni İsrail’in yaklaşık 3000 yıl önce Muvahhid peygamberlerin rehberliğinde başlayan Kudüs 
macerası MÖ 586, MS 70 ve 130 tarihlerinde üç kez ciddi sekteye uğramış..

130 yılındaki darbeden sonra bu kavme ve bozulmuş itikadına ait toz zerresi bile kalmamış.

Onlarında çok umurlarında olmamış zaten.

Kimi ben Babil Musevi oldum deyip yolunu / kitabını ayırmış

Kimi kıblesini finans merkezlerine çevirmiş.

Ne zamanki küresel emperyalist kuvvetler bu bölgede kullanacak piyona ihtiyaç duymuş, o 
zaman ultra laik Herzl ve çetesi bu topraklara musallat edilmiş. 

Fakat temelli işgalci muamelesi görmemeleri için bir tarih yazılması bununda bir arkeoloji 
müzesi ile desteklenmesi uygun görülmüş. 

1967 den beri yapılan kazılarda Yahudi kültürel mirasına ait taş parçası bile çıkmayınca iyice 
komikleşen bazı fanatik gruplar zaman zaman Mescid-i Aksaya girip ağaç kovuğuna, duvar 
dibine kendilerine ait simgeler bırakmaya başlamış 

Kamera kayıtları nedeniyle sonuca ulaşamayan bu dâhiyane girişimlere rağmen niye devam 
ediyor bu komik tiyatro?
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Biz kazalım, bize ait bir şey çıkmayacağını biz de biliyoruz ama günün birinde insan yapısı olan 
bu mabed kendiliğinden çöker biz de Halilurrahman camiinde yaptığımız gibi bu mekânın      
üzerine çökeriz diye çalışıyorlar.

Olur, mu böyle şey?

Olur maalesef. 

Çünkü mekânın gerçek emanetçileri konuyla ilgilenemeyecek kadar meşgul.

Geçen hafta (ağustos sonu) kazılmış tünele bağlı yeni bir çökme oluştu, kimsenin de umurunda 
olmadı..

Bu resimler eski tarihli olmasına rağmen görsel olarak daha anlamlı bulduğumuz için seçtik. Yeni 
kazıdan oluşan çökmeye ait sadece üzeri örtülmüş bir çukur görüntüsü var elimizde. Aynı bizim 
yaptığımız gibi bu korkunç saldırının üzeri örtülüverdi orada ki yetkililerce..

Fotoğrafın Anlattığı
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Haritanın Dili

Bugün hayal bile etmenin zor olduğu bir tablo

Üstelik üzerinden ancak 100 yıl geçmiş

Dünyanın binlerce yıllık tarihi içinde deryadan damla mesabesinde bir süre…

İstanbul, Kudüs, Şam, Bağdat ve hepsinin sultanı Haremeyni Şerifeyn..

Tek renk

Yani tek merkeze bağlı

Girişler çıkışlar pasaportsuz, vizesiz…

Birinin ayağına diken batsa diğerlerinden pansuman yapacak bir el uzanıveriyor.

Namahrem çiğnememiş mabedimizi

Hassaten Kudüs ü Şerif’i….

Acıyı anlatmaya gerek yok herkes hissediyor zaten

Çareyi de anlatmaya gerek yok o da belli

Birlik lazım

Birlik lazım

Birlik lazım… Aynı bu haritada ki gibi aynı renge boyanmak lazım…
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Ey Kudüs

Ey KUDÜS!

Kudüs sadece bir şehrin adı mıdır? Hayır. Dünya coğrafyası üzerinde koordinatları belli  yerden 
çok daha fazlasıdır o.

Kudüs; Hz İbrahim’in, Hz İsa'nın, Hz Musa'nın ve daha nice peygamberlerin Tevhidi akideyi 
aktardığı mücadelesi, Hz Süleyman'ın duası, Peygamberimizin (sav) miracının şahidi, yükselişin 
simgesi, Hz Ubade’nin (ra)  fethi, Hz Ömer'in adaleti, Bilal'in semadaki nidası, Selahattin Eyyu-
bi'nin rüyası, Yavuz'un secdesi, Abdülhamid’ in İngilizlere bir karış toprağını vermem dediği, üm-
metin kalbinin attığı yer, semaya uzanan yolda yeryüzündeki son durak ve bitmeyen 
sevdamızdır Kudüs. Bugün Kudüs, yarın Kudüs, her gün Kudüs’tür bizim sevdamız. Çünkü Kudüs 
bizim kıble davamızın adıdır.

Kelime anlamı ile kutlu, mübarek ve tertemiz olduğu için Beyt'ül Mukaddes olarak Beyt’ülMakdis 
olarak tescil edilmiştir.

Kronolojik olarak insanlık tarihinde Kudüs; dinlerin, medeniyetlerin, savaşların, acıların ve 
hakimiyet mücadelesinin merkezi ve şahdamarı olmuş; Hz Adem'in Mescidi Haram’dan  kırk yıl 
sonra inşa ettiği Hazreti Peygamberin (sav) miracı ile taçlandırdığı Kudüs'ün hikayesi tüm 
insanlığın hikayesine dönüşmüştür.

Tarih sahnesinde Kudüs ne durumda olmuşsa dünyada o durumda olmuştur. Kudüs'ün elinden 
tutanlar, Kudüs'ün ahvalini ne şekilde yansıtmışlarsa dünyanın özetini de gözler önüne ser-
mişlerdir. Kudüs, dünyanın aynasıdır.Bu sebepledir ki bizler için kurtuluşun, hayalin, hasretin, 
davanın, samimiyetin, sevdanın, cihat tutkumuzun, sabır ve sebat mihengimizin adı da sözün 
bittiği yer de Kudüs’tür.

‘’Filistin bir sınav kağıdı / Her mü’min kulun önünde ’’ der Cahit Zarifoğlu. Evet, Kudüs bu çağın en 
acı hem de en acı imtihanlarından birisi olarak duruyor karşımızda.

         Öyle mahzun,

         Öylesine hüzünlü,

         Öylesine kırılmış,

         Öylesine yalnızdır ki!..

Eski Şehrin taşlı yollarına kendinizi bıraktığınızda dile gelir ve hesap sorar size:‘Neredesiniz? Ey 
Muhammed'in ümmeti neredesiniz?’

‘’Hz Peygamber (sav) vefat ederken gözleri Kudüs'e doğru bakıyordu’’ der. Hz Aişe          
Efendimizin(sav) devlet adamı olarak en son icraatı daHz Ubade(ra) komutasındaki İslam 
ordusunu Kudüs’ün fethine göndermesi olmuştur. İşte Allah Resulü'nün gözlerinin hala Kudüs'e 
doğru baktığını bilerek sarılmalıyız bu sevdaya sahip çıkmalıyız bu vasiyete.Kelime anlamı tam 
olarak neyi ifade ediyorsa DAVA edinmeliyiz, dert edinmeliyiz.
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Ey Kudüs - M.Volkan Kavak

Bir Yahudi tarihçi ‘’Barış'a Son Veren Barış’’ adlı kitabında şöyle bir olay anlatır: Yahudiler Filis-
tin'de siyonist bir rejim kurmalarından önce dünyanın değişik bölgelerinde dini bayramları 
dolayısıyla bir araya geldiklerinde tören sonrasında birbiriyle vedalaşıp ayrılırlarken‘’bir dahaki 
sefere Kudüs'te buluşmak üzere…’’ diyorlardı. Bu olay Siyonistlerin Kudüs'e sahip olmayı nasıl bir 
dava haline getirdiklerini gözler önüne seriyor. Sonuçta bir ideal uğruna mücadele veren 
siyonistler bugün ne yazık ki Kudüs'e hakim oluyorlar.

Yahudiler yeni doğan çocuklarına ilk Kudüs demeyi öğretirler. Eğitimleri, yaşamları, hayatlarının 
merkezi Kudüs üzerinedir. Bu şekilde var olacaklarına inanırlar.

Gelelim yakın tarihe; 1917 yılından sonra Avrupa'da 65000 Yahudi bu bölgeye göç ettirilmiş. Filis-
tinlilerin arazileri zorla Müslümanlardan alınarak Yahudilere verilmiştir. 1947’ye kadar sürekli 
göçlerle Yahudi nüfusu artırılırken zulüm ve katliamlarla Müslüman nüfusu yok edilmeye 
çalışılmış. 14 Mayıs 1948'de siyonist toplum İsrail adı altında bağımsızlığını ilan etmiştir. Katliam-
lar aralıksız ve artarak maalesef günümüze kadar ulaşmıştır.

Kur’an-ı Kerim'de İsra suresinde ‘çevresini bereketlendiğimiz’ diye adlandırılan kutsalımız Mes-
cid-i Aksamız, haremimiz siyonist Yahudi postalları ile kirletilmektedir. Süleyman mabedinin 
inşa edilmek istenmesi,ahit sandığının bulunma arzusu, Arz-ı mevud projesi gün geçtikçe 
zulümlerin artmasına, bizlerde ise sabırların tükenmesine sebebiyet vermektedir.

İşte sözün bittiği yer demiştikya!İşte sözün bittiği yer burası. Sözün bitmesi insanlığın bitmesi 
demektir. Nerede söz bitmişse bilin ki orada insanlık bitmiş demektir. Söz bitmişse eylem 
başlamış, harekete geçme zamanı gelip çatmıştır. İşte Filistinlilerin yaptığı da budur.‘’Filistinliler-
in insanlığın haysiyetine destan mı yazıyor’’ der Yusuf Kaplan. Filistinliler yarım asırdır verdikleri 
mücadele ile insanlığın onuruna haysiyetine kasteden dünya sistemine,‘dünya sisteminin 
bizden başkası cehennemdir’ diyen iki yüzlü, açgözlü, menfaatperest korsanlarına sadece 
Müslümanların direnebileceklerini hatırlatıyor ve onları ihtar ediyor.

Filistin halkının ve beldesinin ümmetin bir parçası olduğu unutulmamalı.İşgal ve zulüm karşısın-
da birlik beraberlik içerisinde direnişe devam edilmelidir. Belki bizlerin göstermiş olduğu zaaflar 
onları bu denli küstah yapmaktadır. Batılın zail olması için Hakkın Kudüs'e hakim olması gerekir.

Nuri Pakdil, ‘’Yüreğimin yarısı Mekke’dir, geri kalanı da Medine’dir. Üstünde bir tül gibi Kudüs 
vardır’’ der. Bugün İslam coğrafyasındaki şehirlerin bütün yolları Kudüs’e çıkmalıdır.

Ey İslam'ın kızları ve erkekleri;

Dedik ya nasıl ki Yahudiler çocuklarını Kudüs’le yoğuruyor; bizler de yeni doğacak yavrularımızın 
kulağına ilk ezandan sonra ‘Kudüs esir diye fısıldayalım, Kudüs'ü özgürleştirmek için yaşa!’ 
diyelim, ‘Kudüs böyle mahzunken Eyyubi misali gülmek sana yakışmaz!’ diyelim.
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Hani üstad diyor ya;

Tur dağını yaşa

Ki bilesin nerde Kudüs

Ben Kudüs’ü kol saati gibi taşıyorum

Ayarlanmadan Kudüs’e

Boşuna vakit geçirirsin

Buz tutar

Gözün görmez olur

Gel 

Anne ol

Çünkü anne

Bir çocuktan bir Kudüs yapar

Adam baba olunca

İçinde bir Kudüs canlanır

Yürü kardeşim

Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin (NP)

Kudüs için aynı safta durmak iradesinden vazgeçmeyelim. Yeniden ve yenilmez irademizle Bis-
millah deyip beklenen gün için hazırlanalım, hazırlayalım, kuşanalım. Müslümanın bir silahının 
da dua olduğunu unutmayalım. Miraç'ın merkezi, hediyesi namazımızda, dualarımızda Kudüs ve 
Mescid-i Aksa her daim yer alsın. Öyle ki bugün gündemimizden düşen bir Kudüs'ün ayakta kal-
ması, direnmesi, zafere ulaşması çok da mümkün görünmeyecektir.

Kudüs sevdamızı, davamızı, hüznümüzü ahirete bırakmadan hayattayken sevelim. Özleyelim. 
Peygamber vasiyetine, ümmetin okçular tepesindeki sapan taşlı çocuklarına, şanlı direnişe, 
insanlığın kurtuluşuna sahip çıkalım. 

Üzülmeyesin Ey Kudüs! Rabbimiz seninledir. Sol yanındaki et parçasını yürek edip adına Kudüs 
diyenler seninledir.

Gazanda,Şehadetin de mübarek olsun!

‘’Doğruyu Allah bilir, bizce tamamdır vade’’ (mrz)

Ey Kudüs - M.Volkan Kavak
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Filistinde Çocuk Olmak - Furkan Terzi

FİLİSTİN’DE ÇOCUK OLMAK

Hamza o gün 7 yaşına girecekti. Bir gün önceden yapılan hazırlıklar artık sona ermişti. Vakit 
akşam olduğunda önce pastalar kesildi sonra hediyeler açıldı. Bu yıl okula başlayacağı için 
alınan tablet onu çok mutlu etti. Arkadaşlarıyla oyunlar oynadı ve saat 12’ye geldiğinde yorgun-
luktan uyuya kaldı. Evet, bu tablo belki de hepimizin normal karşıladığı hatta olmazsa olmazımız 
arasına giren, çocuklarımıza yapmazsak bir eksiklik hissedeceğimiz ritüeller. Ben ise size 
Kudüs’te 7 yaşına giren Hamza’dan bahsedeyim. Hamza ve aileside bir gün önceden hazırlığa 
başlarlar. Babası Hamza’ya henüz yeni doğmuş kardeşiyle annesini emanet ederek evden çıkar. 
Çünkü daha dün gece vakti, en yakın arkadaşı Ömer’in babası İşgalci İsrail polisi tarafından 
tutuklanıp götürülmüştür. Hamza’nın ise doğum gününün akşamında tek isteği pastalar, hedi-
yeler, arkadaşlarıyla doyasıya oynamak değil, sabah işe gitmek için uğurladığı babasını akşam 
tekrar görebilmektir. Bu Hamza’nın sadece doğum günü için istediği bir istek değildir. Babasını 
uğurladığı her sabahın akşamına, her gün tekrar kavuşabilmektir.

Filistin’de çocuk olmak mutluluğu pastalarda, hediyelerde değil bir akşam vakti babasına 
kavuştuğunda bulmak demektir. Filistin’de çocuk olmak oyuncaklarıyla oynamak nedir bilmez-
ken, sapanlarıyla tanklara taş atmayıöğrenmektir. Çizgi film, süper kahraman ya da televizyon 
izleyerek büyümedi Filistinli çocuklar. Onların en büyük kahramanları tanklara taş atan abileri, 
kurşunlara siper olarak onları koruyan babaları ve her şeye rağmen yüzlerine gülümsemeyi 
eksik etmeyen anneleriydi. Filistin’de çocuk olmak, çocukken adam olmayı ister. Yüreklerinde ki 
cesaret boylarını aşar. Onlar da ki İman ve teslimiyet henüz çocuk iken başlar. Dünya sevgisini 
öğrenmez Filistinli çocuklar çünkü onlar daha küçük yaştanaşık olmuştur şehadete. Mescid-i 
Aksa’yı yerleştirip kalplerine, sahip çıkarlar o kutlu emanete.

Filistin’de ki çocukların imanı, onların teslimiyeti, hangimizde var sorarım kardeşlerim.Filistin’de 
2015 yılından bu yana tam 3500 çocuk İsrail hapishanelerinde tutuklu. Bugün çocuğumuzun 
burnunun kanamasına dahi tahammülü olmayan bizler, çocuklarımızı hapislerde görmeye razı 
olur muyduk soruyorum? Allah “Müminler ancak kardeştirler” ayetini bize indirmedi mi? Peki 
kardeşimizin çocuğu için neden bir şeyler yapamıyoruz? Filistin’de bir anne baba, çocuğu işgal 
hapishanelerinde iken nasıl uyuyabilir soruyorum size?Her gün bombaların düşüp yaralandığı 
çocuklar büyüyor Filistin’de. Kimisi gazi oluyor, kimisi şehit henüz 7 yaşında. Sen batıya özenip 
henüz doğmamış evladına yaptığın baby shower’larında. Haberin var mı, çocuk kabirler dolu 
Filistin mezarlarında. 

Seher vakti kardeşlerimize dua etmeyi ihmal etmeyelim. Kendi çocuğumuza baktığımızda, Filis-
tinli Hamza’yı görebilelim. “Filistin bir sınav kağıdı, her mümin kulun önünde” der Cahit Zarifoğlu. 
Ahirette, Allah’ın huzuruna çıktığımızda, Filistin sınavında boş kağıtlar vermeyelim.
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Mektup - Gönlümün Rotası

İlk Kıblemize Mektup

Gönlümün Rotası 

Gönlümün rotası, hüznümün kalesi sevgili Kudüs’üm; Âdettendir, Allah’ın selamı ile başlamak 
söze. Senin de benim de benim de Rabbimiz olanın ebedi selamları üzerine olsun…

Ey Kubbesine hayran olduğum Mescid-i Aksa!

Aylardır düşüncedeyim, dertteyim, derdinle beraber dertlenmekteyim. Üzülmek desem bu 
âlemde hiçbir üzüntü sana üzüldüğümüzle eş değer değil. Ne yapsam ne etsem de bir zerre 
derdine derman olabilsem. Seher'de dualarımı ulaştırsam sana. Sen ki Allah Resulünün bir gece 
Cebrail (a.s) tarafından alınıp da sana getirilerek Allah ile konuşmasına şahit olan şerefli      
Mescid-i Aksa…

Daha on sekizine yeni basan gencecik bir kızım. Bana Esra diyenlerin seni İsra ile        
özdeşleştirdiklerini yeni öğrendim. Sana fonetik olarak benzemek bile beni heyecanlandırdı. Bir 
gece yürüyüşünde sana getirilen peygamberin her gece bana gelmesini temenni ettim.

Sevgili Kudüs; İsmini duyduğum ve varlığını hissettiğim günden bugüne seni hep kan, gözyaşı ve 
esaretle andılar. Seni bana gösteren fotoğraf karelerinde dikenli tellerin veya Davut yıldızı      
amblemli sürgülerin arka planında gördüm. Sana yazılan barut kokulu şiirler haykırdım dudak-
larımda. Havayı döven sağ yumruğumu bende kaldırdım. Şeyh Yasin'in şehadetinde “El Kudüs’ü 
Lena” ezgisine eşlik ettim. İsrail'i tel'in mitinginde “Muhammed'in ordusu, yahudinin korkusu” 
sloganını bir bütün olarak haykıramadım, boğazıma düğümlenen hıçkırıktan. Yüksek gözüksün 
diye “Kahrolsun İsrail” pankartını birbirine bağlamış iki çıtayla kaldıran bir abinin güçsüz gücüne 
ağladım.

Sevgili Kudüs’üm; Ben senin için ağladım. Senin için sadece ağlıyor olmama da ağladım. 
Gözyaşlarım kesilince ağlamak çare mi diye sordum kendime. Aklım, güldü geçti; ağlamak çare 
değil, dedi. Kalbim tebessüm etti; gözyaşların dua olur yağar Kudüs'e dedi. Aklıma şaştım, kal-
bime inandım.

Sevgili Kudüs’üm; Kaç zamandır bir şey düşünüyorum. Gözler, gönüller, parmaklar hep seni 
gösterip, diller hep seni konuşurken, ağıtlar sana yakılıp, mısralar sana düzülürken senin gözlerin 
ne görüyor acaba? Biz sana ağlarken sen de bize mi ağlıyorsun? Yoksa bize şaşıp kalıyor 
musun? Biz seni kurtarmadan dem vururken sen de bizi kurtarmanın hesabını mı yapıyorsun? 
Sen kutlusun, sen mukaddes sıfatını isminde taşıyorsun, sen peygamberler yatağı ve uğrağısın. 
Biz, kabul edilmesini umduğumuz dualar sıralarken Allah'a, sen kabul edilmiş dua ‘nın ta kendi-
sisin. Paylaşamayan biz, paylaşılamayan sensin. Biz onlarca sene ile mukayyet, sen ise asırlara 
hitap edensin.  Bizim tarihimiz, senin tarihinde bir noktadan ibaret. Biz aceleci sen ise bekleyen 
dervişsin. Gecenin karanlığından daha karanlık olan günün bir gün aydınlığa kavuşacak. 
Zulmün nihayet sona erecek. Ve bebekler bomba sesleriyle değil de annelerinin huzurlu 
bakışlarıyla uyanacaklar.
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İsa (a.s), sokaklarında gezdiyse, Meryem validemiz mabedini şehrine kurduysa, Zekeriyyâ ve 
Yahya (a.s)'ın kanı toprağına karışmışsa, İbrahim (a.s) sende mola vermişse, Musa (a.s) sana 
uğrak yapmışsa “Peygamberler cemaati” Muhammed (s.a.v)'in imametine sende tanıklık 
etmişse benim tasam niye? Bak şimdi cesaret geldi bana! Birden korkularım gidiverdi senden 
yana. İmtihanda olan, fosforlarda yanan, toprağı eşelenen sen değilsin, imtihandaki ben, 
parçalanan benmişim. Kudüs kimsenin değil, Kudüs Allah'ınmış. Şeksiz idrak ettim bu hakikati. 
Şimdi mutluyum ve umutluyum. Umudum gafletim olmayacak, sabrımı artıracak, sabrım 
korkaklığım olmayacak, direncimi artıracak. Direncim, nefretim olmayacak, insanlığımı artıra-
cak. İnsanlığımı hümanizme yem etmeyecek kadar aklım, aklımı ilahlaştırmayacak kadar 
imanım, imanımı besleyecek Kur'an'ım var.

Ey İnananlarına hasret Kudüs’üm!

Arzına boyun eğdiren Rabbin sana silkelen derse, bir sallanmana bakar her şey. Korkum, o gün 
helak olanlardan olmak. Duam, o gün seninle yeniden doğmaktır. Allah’ın selamı sana, duan 
bana olsun. Aydınlık bir sabaha gözlerini açman dileğiyle.  Allah'a emanet ol Kudüs’üm.

ESRA AKPINAR

SARIYER ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

MİRASIMIZ DERNEĞİ MEKTUP YARIŞMA BİRİNCİ
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Bir Ayet - Muhammed Yıldız

Onlardan daha zalim kim olabilir?

Bakara sûresinin 114. ayetinde Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: Allah’ın mescidlerinde O’nun 
adının anılmasına engel olan ve onların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? 
Aslında bunların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Böyleleri için dünyada rezillik var, 
âhirette de onlar için büyük azap vardır.

Ayeti kerimede kastedilen topluluğun, Müslümanların Mescid-i Haram’a girmeleri ve orada 
ibadet etmelerini engelleyen Mekkeli müşrikler ya da  Süleyman mabedini yıkan Romalı Hıristi-
yan/putperestler olduğu rivayet edilmişse de her iki görüş de farklı delillerle birlikte tam kabul 
görmemiştir. Fahreddin er-Râzî’nin aktardığı bir başka yoruma göre ise yahudiler, Kâbe’ye 
yönelerek namaz kılınmasını hazmedemiyorlar, müşrikleri Kâbe’yi tahribe teşvik ettikleri gibi 
kendileri de Medine’deki Mescid-i Nebevî’yi tahrip için çalışıyorlardı.

Ayette kastedilen topluluğun kim olduğu hakkında farklı görüşler olsa da mana itibariyle 
geçmişte, günümüzde ve gelecekteki muhatapları bellidir. Tarih boyunca dünyadaki birçok 
müslümanülkede zalimler tarafından mescidlerin kapatılması ve ibadetin yasaklanması 
durumları yaşanmış ve hala yaşanmaktadır. Bunu yapanlar ise Kur’an-ı Kerim’de “zalimlerden 
daha zalim” olarak nitelendirilmiştir.

Günümüzde de zalim İsrail devletinin baskısıyla Kudüs’te ve Filistin’in diğerşehirlerinde birçok 
mescitte özgürce ibadet yapılamamaktadır. Müslümanların siyasi, coğrafi ve fikri olarak bölün-
müş olması zalimlerin işlerini kolaylaştırmanın yanı sıra bu baskı vezulümlerinin sonucunda 
karşılarında bir kamuoyu baskısı bile oluşmamasını sağlamıştır. Son olarak Mescid-i Aksa’da ve 
yine diğer mescitlerde Covid-19 virüsü bahane edilerek Müslümanların ibadet etmesine engel 
olan işgalci güçler son zamanlarda bazı müslüman halklardan yerel düzeyde cılız sayılabilecek 
bir tepki görmüş olsalar da yine Müslüman devletlerle yaptığı yeni işbirlikleriyle bu açığının 
yerini hızlıca kapatmaktadır.

Mescid-i Aksa’nın ve diğer mescitlerin maddi ve manevi olarak harap olmasını isteyen ve 
bunun için her gün zulmünün dozunu artıran yönetimler için ayeti kerimede de buyrulduğu gibi, 
“dünyada rezillik, ahirette de büyük bir azap vardır.” Müslümanlar olarak buna iman ediyoruz.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri
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O gün!

Efendimiz aleyhisselam Buhari ve Müslim’de rivayet edilen sahih bir hadiste şöyle buyurmak-
tadır: Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyâmet kopmayacaktır. O harpte Müslümanlar 
(gâlip gelerek) Yahudileri öldürecekler. Öyle ki, Yahudi, taşın ve ağacın arkasına saklanacak da, 
taş veya ağaç; 'Ey Müslüman, Ey Allah'ın kulu, şu arkamdaki Yahudidir, hemen gel de öldür onu!' 
diye haber verecektir. Sadece garkad ağacı müstesna, çünkü o, Yahudilerin ağaçlarındandır.”

Hadisi şerifte Efendimiz aleyhisselam açık bir dille Müslümanların Yahudilerle savaşacaklarını 
ve bu savaştan galibiyet ile ayrılacaklarını bildirmiştir. Geçmiş yüzyıllarda gittikleri her ülkede, 
orada yaşayan topluluklar tarafından dışlanan ve sevilmeyen Yahudilerin, sayıca az olmalarına 
rağmen nasıl olup da güçlenecekleri ve Müslümanlarla savaşacakları alimler tarafından 
anlaşılamamış olsa da Osmanlı’nın son döneminden itibaren Kudüs topraklarında başlayan 
işgal dönemi ile güç kazanmaları ve birçok ülkenin yönetimindeki (y)etkileri ile birlikte bu hadisi 
anlamak daha kolay hale gelmiştir.

Bir hadisi şerifte bildirildiği üzere Yahudiler dünyaya ve insanlığa o kadar zararlı hale gelecekler 
ki insanlar, hayvanlar ve hatta bitkiler kendilerinden nefret edecek. Bu yüzden Müslümanlarla 
aralarında çıkacak savaşta Yahudilerin kaçarak saklandıkları yerde onların yerini taş ve ağaçlar 
Müslümanlara haber verecek. Bir görüşe göre taş ve ağacın konuşması gerçek anlamda değil, 
teşbih manasıyla insanlığın ortak vicdanına işaret etmektedir. Kesin olan şudur ki dünya kamu-
oyu Müslümanların destekçisi olacak ve bu savaşı Müslümanlar galip olarak bitireceklerdir.

Hadiste Efendimiz aleyhisselam, yalnızca bir ağacın Yahudilerin yerini bildirmeyeceği ve o 
ağacın da garkad ağacı olduğunu bildirmiştir. (Garkad ağacı yaprakları yoğun olduğu için 
gövdesinden itibaren arkasını görmenin mümkün olmadığı bir ağaç türüdür.) Ancak bir görüşe 
göre bu ifade de teşbihtir ve insanlığın çoğunluğuna karşı birtakım insanların Yahudilerin yanın-
da duracağı ve onlarla birlikte Müslümanlarla savaşacağına işarettir. Yahudiler garkad 
ağacının bir Yahudi ağacı olduğunu inkar etseler de günümüzde işgal edilmiş topraklarda 
yoğun olarak garkad ağacını tercih ettikleri bilinmektedir.
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Mescid-i Aksa avlu duvarının ön sağ kısmını çerçeveleyen 
duvardı Bir gün önce ziyaret ettikleri Burak Mescidi bu duvarın 
üst tarafındaydı. Ağlama duvarına bulundukları geniş    alan-
dan aşağı inerek,  yine parmaklıklarla çevrili yerlerden 
geçerek gidiliyordu. Yanına varmasalar da bulundukları 
yerden duvarın bütünü görülüyordu. 

Bu duvarın hakikaten Süleyman Aleyhisselam'ın inşasından 
kalıp kalmadığını tam bilemiyoruz. Ancak Yahudiler tarafından 
o zamandan kaldığı kabul ediliyor ve kudsiyet atfediliyor. 

Ağlama duvarı Mescid-i Aksa'nın batısına düşüyor.  Kayalık bir 
vadinin üzerinde yükseliyor. Alt taraftaki taşları hakikaten tari-
hin derinliklerinden geliyormuşcasına daha iri yapıda ve 
ördüğü duvar daha eski görünümde. 

Uzunluğu yaklaşık 485 metre yüksekliği toprak seviyesinden 
itibaren 18 metre duvarın toprak altında da devam ettiği, 
toprak altında 19 taş sırasının bulunduğu biliniyor. 

Toprak üstündeki taş sırası ise yirmi dört. En üstteki 13 sıranın sonradan yapıldığı ilk bakışta belli 
oluyor. Onun altında tabana kadar inen 11 sıra ise iri taşlarla örülmüş. Bu 11 sıra yukarıdaki 13 
sıradan 3 kata yakın daha yüksek.

Görünen taşlardan bazıları uzunluğu 12 metre, yüksekliği 1 metre olduğu, ağırlığının 100 tonu 
geçtiği biliniyor.

Çevresindeki yapılar ve yerleşen inanç sebebiyle Yahudiler bu duvarın sadece 30 metresini 
ibadet mekanı olarak kullanıyor.

İbadet mekanı kabul edişlerinin tarihi tam olarak bilinmese de miladi 1.asırdan beri duvar 
önünde ileri geri sallanarak dua ettikleri bizlere ulaşan bilgilerdendir. Kudüs’ün ve mabedin 
yakılıp yıkılışını, esir olarak Romalılar tarafından başka ülkelere sürülüşlerini anmak, esaret gün-
lerini, Kudüs’e sokulmayışlarını, mabede sahip çıkamayışlarını ve yaşadıklarıkları çilelerin 
hatıralarını tazelemek, kendileri dışındaki bütün insanlara olan kinlerini bilemek, mabede   
yeniden kavuşup Yahudi hakimiyetini kurma hayali gerçekleştirmek için dua edip ve gözyaşı 
dökerek bu yaslarını halen sürdürüyorlar.

İspanya’dan kovulan ve çaresizliğe düşen Yahudiler, içine düştükleri duruma acıyan Osman-
lıların sunduğu imkanlarla Kudüs’e göçme veya burayı ziyaret etme imkanı buldular. Bundan 
sonra Ağlama duvarı, Yahudiler için sürekli bir dua yeri haline geldi.



Bu duvara biraz daha yüksekten bakan bir noktada, yüksekliği 3 metreyi bulan büyük ve kalın bir 
cam fanusun içinde, altından 7 kollu şamdan vardı. Mabetlerine kavuştuklarında bu şamdanı 
oraya dikmeyi hayal ediyorlardı. Şamdanın hazırlanışı, göz önünde tutuluşu onlara hedef 
gösteriyor ve hırslarını kamçılıyordu. 

Tevrat tefsirlerine göre bu duvar yıkılmayacak ve Rab mabedin batı duvarını asla terk         
etmeyecektir. Böyle inanıyorlar.

O gün Ali ile Ayşe de duvar önündeki insanların öne arkaya garip bir sallanışla dua edişlerini 
seyrettiler. Dua edenlerin başlarında sadece tepelerini örten kippa vardı.

Bir şey daha dikkatlerini çekmişti. Dua edenlerdense seyretmek için gelip gidenler çok daha 
fazlaydı.

Kudüs Yahudilerin dindarlarının toplandığı bir yerdi. Maddi ve siyasi güçle neredeyse dünyanın 
çoğuna da kabul ettirdikleri siyonist bir anlayışla Yahudi yerleşim yerlerini çoğaltmışlar,         
şehirdeki çoğunluğu ele geçirmişlerdi. Ancak ibadethanelerinin boşluğu da bir başka gerçekti.

Ağlama Duvarı’nın sağında duvar üstüne doğru yükselen kapalı bir geçit vardı. Bu geçit İsrail 
polisinin gerektiğinde Mescid-i Aksa’ya süratle ve kendilerini açısından emniyet içinde        
müdahalesi için yakın tarihte yapılmıştı. Burak Mescidi’nin yakınlarından avluya açılıyordu.
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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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