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Editörden

Editörden…

“ Âyinesi iştir kişinin lâfa bakılmaz” beyti en çok muhabbetten, davadan bahsedilen metinlerin 
sonunda anlam kazanır.

Bu kadar anlattın, seviyorsun, dava edindin de ne yaptın bunu ispat için.

Hepimizin özeleştiri yaparak kendimize sorması gereken soru bu. “Muhabbetin kantarı          
fedakârlıktır” demiş bir güzel insan

Muhabbetinizi, yaptığınız fedakârlıkla puanlayın

Kaç puan alıyor, hangi yüksek derecelere ulaşıyorsunuz.

Kişileri ilgilendiren her soru biraz değiştirilerek grup nefislerine de sorulmalı 

İnşallah siz sevgili okurlarımız/dostlarımız ve mensubu bulunduğunuz hizmet grupları çok 
yüksek puanlar alır bu sınavdan,

Daha önemlisi kendimize verdiğimiz bu puanı dünyada maşeri vicdan, en önemlisi mahşer de 
yüce Yaratan onaylasın.

Bu sayı elinize ulaştıktan –inşallah- kısa süre sonra çok güzel bir hediyemiz olacak size 

Önce 

www.kadimsehirkudus.com

Sonra onun telefon uygulaması gözünüzle, gönlünüzle buluşacak

Neden Kadim? 

- Başlangıcı geçmişin derinliklerine uzanan demek, kadim.

Neden Şehir?

- Medeniyetin kalbi, gözbebeği, anası demek şehir. 

Neden Kudüs? 

- İzaha gerek olmayan muhabbet menbaı, temizlik ve bereket sembolü Kudüs.

Size “göklerden yapılıp lütfen ve keremen yere indirilen” şehrin sokaklarında karış karış rehberlik 
edecek yol arkadaşı.

Her şey olsun içinde istedik

Kudüs’e ait her şey

Çıksın, buluşalım, birlikte seyredelim inşaallah

Dua niyetine…. 

Miracın şehri Kudüs’te bir mübarek günde buluşmak niyazı ile…
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Basında Kudüs

İbrahimi Duruş ve Kudüs ALİ YELGÜN Hamas: Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması 
'uluslararası kararların ihlali'

Türkiye, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik 
açmasını  kınadı

Hamas, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasını, "uluslararası kararların ihlali" şeklinde      
değerlendirdi.

Hacer Başer   |14.03.2021

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kosova'nın aldığı karara tepki 
gösterdi.

"Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açması, uluslararası kararların ve insan hakları sözleşmelerinin 
ihlalidir. Bazı Arap ülkelerinin, işgal yönetimi ile attığı normalleşme adımları, Kosova gibi bir ülkeyi 
böyle bir karar almaya teşvik etmiştir." diyen Kasım, Kudüs'ün, Filistin ve Arap kimliğini korumaya 
devam edeceğini vurguladı.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs 
Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve 
bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Mehmet Şah Yılmaz   |14.03.2021

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin "Kosova'nın Kudüs'te 
Büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasında 
bulundu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kendi bağımsızlıklarını kazanmak 
uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır 
insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi.
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Basında Kudüs

Filistinlilere İsra ve Miraç kandili             
münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı 
yapan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, 
İsrail polisince gözaltına alındı.

Esat Fırat   |10.03.2021

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Tzachi    
Hanegbi, işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı 
kısımlarını ilhak edeceklerini söyledi.

Bakan Hanegbi, "i24" kanalına yaptığı     
açıklamada, Batı Şeria'daki yerleşim           
birimlerinde en az yarım milyon İsrail vatandaşı 
Yahudi'nin yaşadığına işaret etti.

"Judea ve Samaria'nın (Talmudik Batı Şeria) 
bazı kısımlarını ilhak edeceğiz." diyen Hanegbi, 
Golan Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı 
Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri 
için de uygulanacağını ifade etti.

İsrail Yerleşim Birimleri Bakanı Hanegbi, Golan 
Tepeleri için yapılan ilhakın aynısının Batı 
Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri 
için de uygulanacağını bildirdi.

Esat Fırat   |08.03.2021

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu ile 
Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası      
Koalisyon'un çağrısı üzerine organize edilen 
konferansın sonunda Salah'ın "Küresel İnsani 
Sembol" ilan edileceği bir belge hazırlanması 
hedefleniyor.

Muhammed Yusuf,Ali Semerci   |06.03.2021

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime 
Sabri’nin bir aile üyesi, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, İsrail güçlerinin işgal altındaki 
Doğu Kudüs’ün Es-Suvvane Mahallesi'nde 
bulunan evine baskın düzenlediğini söyledi.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynak, 
İsrail polislerinin Şeyh Sabri’yi hiçbir gerekçe 
göstermeden gözaltına aldığını ve Batı 
Kudüs’teki Russian Compound      
(El-Meskubiyye) gözaltı merkezine 

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

İsrailli Bakan: Batı 
Şeria'nın bazı        
kısımlarını ilhak      
edeceğiz

Filistin 1948 İslami 
Hareketi lideri Raid 
Salah ile dayanışma 
amacıyla    
gerçekleştirilen          
konferans başladı
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İsrail hapishanesinde tutuklu olan Filistin 
1948 İslami Hareketi’nin yasaklı kuzey 
kanadının lideri Şeyh Raid Salah ile dayanış-
ma  amacıyla düzenlenen konferans başladı.

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu ile 
Kudüs ve Filistin'e Destek İçin Uluslararası 
Koalisyon'un çağrısı üzerine telekonferans 
aracılığıyla düzenlenen konferansa 
Malezya'nın eski Başbakanı Mahathir            
Muhammed, AK Parti Genel Başkan 
Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Kuveytli     
milletvekili Nasır el-Fedale, Kudüs ve Filistin 
Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri gibi dünyanın 
farklı ülkelerinden önemli şahsiyetler katılıyor.

Düşünce ve Stratejik Araştırmalar Forumu 
Başkanı Bessam Duvayhi, konferansın 
açılışında yaptığı konuşmada, Şeyh Salah'ın, 
İsrail işgaline karşı önemli mücadele veren 
önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Selahaddin'in benzeri kolay kolay           
gösterilemeyecek çok zorlu bir dönemde 
büyüdüğünü dile getiren Emre, "Çocukluğunu 
ve gençliğini, içleri bin türlü yarayla dolu           
insanların arasında geçirdi. Kalabalık bir ailede 
yetişti. Yiğitlik ve cömertlik ile düşkünlük ve 
tamah iç içeydi. Coğrafyayı, demografiyi, 
mimariyi, ticareti, askeri düzenlemeleri, iktidar 
mücadelelerini sürekli etkileyip değiştiren 
göçler devam ediyordu. Onun yaşadığı şehirler, 
hem Frenkler hem de rakip Müslüman emirler 
tarafından kuşatılma, istila edilme korkusuyla 
titreşiyordu. Kıtlık, açlık, hastalık nedeniyle toplu 
ölümler yaşanıyordu." diye konuştu.

Ordu komutanlığı, devlet adamlığı ve adaleti 
ile hem Doğulu hem de Batılı tarihçilerin      
eserlerinde kendisinden övgüyle söz ettiği 
Selahaddin Eyyubi, 828 yıl önce bugün vefat 
etti.

Sefa Mutlu   |04.03.2021

Batı'da mertliğin paradigması haline gelen 
Selahaddin, Kudüs'ün fethiyle ve Hazreti 
Peygamber'in savaş hukukuna sıkı sıkıya 
bağlılığıyla da İslam alemi için yüz akı oldu.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan            
"Selahaddin Şarkın Kartalı" isimli kitabı 
kaleme alan şair ve yazar Ali Emre,                  
Selahaddin Eyyubi'nin yiğitliği ve İslam      
dünyası için önemi hakkında bilgiler verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 
Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) işgal 
altındaki Filistin topraklarında işlenen suçlara 
yönelik soruşturma kararını reddettiklerini      
söyledi.

Hakan Çopur   |04.03.2021

Ned Price, günlük basın brifinginde UCM'nin       
Filistin'le ilgili kararını değerlendirdi.

ABD yönetiminin UCM ve savaş suçları         
konusunda İsrail'in yanında olduğunu belirten 
Price, bu konuyu yakından takip edeceklerini 
söyledi.

"UCM Savcılığının Filistin meselesiyle ilgili 
soruşturma açıklamasından dolayı hayal 
kırıklığı yaşadık, bu soruşturmaya karşıyız." 
ifadesini kullanan Price, UCM'nin söz konusu 
durumla ilgili "yetkisinin olmadığını" savundu.

Şark Kartalı                      
Selahaddin Eyyubi'nin 
vefatının 828. yılı

ABD, UCM Savcılığının 
Filistin kararından      
rahatsız
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İbrahimi Duruş ve Kudüs ALİ YELGÜN İsrailli Yahudilere sorduk: Mescid-i Aksa'yı 
yıkmak istiyor musunuz?

İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak, onun yerine kendilerine ait bir tapınak yapmak         
istediklerine dair İslam dünyasında yaygın bir kanı mevcut.

Turgut Alp Boyraz   |02.03.2021

İsrailli bazı radikal gruplardan gelen açıklamalar ve Yahudi yerleşimcilerin Mescid-i Aksa'ya   
yönelik baskınları da bu kanıyı güçlendiriyor.

AA ekibi olarak işgal altındaki Doğu Kudüs sokaklarında İsrailli Yahudilere, "Mescid-i Aksa'yı 
gerçekten yıkmak istiyor musunuz?" sorusunu yönelttik.

Bakın, ne cevap verdiler?

Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerine kendileri için bir 
tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Raziella Harpaz (İsrailli dindar aktivist): Hayır. Çünkü bunu Tanrı yapacak. Tanrı (mevcut Mescid-i 
Aksa'yı) yok edip (onun yerine) yukarıdan üçüncü tapınağı indirecek.

Buranın (Mescid-i Aksa) gerçekten sadece Yahudilere ait olduğuna mı inanıyor musunuz?

Raziella Harpaz: Evet. Her şey Yahudilere ait. Çünkü Tanrı dünyayı sadece kendisinin kutsal sevgili 
halkı (Yahudiler) için yarattı.

Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir tapınak 
inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Nina Shelanski (ABD doğumlu üniversite öğrencisi): Ben şahsen Tapınak Dağı'nın (Mescid-i Aksa) 
tamamen Yahudilerin kontrolü altında olması gerektiğine inanmıyorum. İsraillilerin çoğunluğunun 
bugünkü durumdan memnun olduğunu düşünüyorum. Ancak çok dindar olan (Ultra Ortodoks) 
kesimler arasında belli gruplar var. Bunlar İsrail’in Mescid-i Aksa ve Batı Şeria’yı tamamen kontrol 
altına almasını istiyor. Maalesef bu küçük gruplar hepimizin sesini bastırmak istiyor. Geri         
kalanımızdan daha yüksek sesle konuşmaya çalışıyorlar.

Bu küçük grupların siyaset üzerindeki etkileri sayılarına oranla daha mı fazla?

Nina Shelanski: Evet, mevcut durumda öyle.

Bu grupların İsrail toplumu içerisindeki sayıları artıyor mu?

Nina Shelanski: Evet, sanırım Ultra Ortodoksların arasındaki yüksek doğum oranı nedeniyle sayıları 
artıyor.
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Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir 
tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Ravay Moyal Mikhael (Haham): Ben bunu desteklemiyorum. İsrail halkı böyle bir şeyin peşinde 
değil. Onların barışa ihtiyacı var. Orada Yahudilere ait olmayan bir şey varsa (Mescid-i Aksa) bu 
bizim için bir problem değil. 

Dünyada birçok kişi İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa'yı yıkarak yerinme kendileri için bir 
tapınak inşa etmek istediklerine inanıyor. Bunu yapmak istiyor musunuz?

Moti Khouyzag (Yeşiva adı verilen Yahudi din okulunda öğrenci): Yahudiler kendi elleriyle bir şey 
yapmayacaklar. (Mescid-i Aksa’nın yerine inşa edilecek olan tapınağın) Mesih ile hazır olarak 
geleceğine inanıyoruz. Biz bu bina hakkında (Mescid-i Aksa) bir şey yapmamız gerektiğine asla 
inanmıyoruz. Onu yakıp yıkmamız ya da kapatmamız söz konusu değil. 

Mesih geldiğinde Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Müslümanlara ne olacak?

Moti Khouyzag: Mesih geldiğinde insanlar doğru tarafta olmaları gerektiğini bilecekler ve bu 
gerçekliğin bir parçası olmak isteyecekler. Bizim onlara 'Şöyle yapın', 'Böyle yapın' gibi bir şey 
söylememize gerek kalmayacak. Bunun için dua ediyoruz.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle engelli bir Filistinliye ait evi 6'ncı kez 
yıkan İsrail güçleri, bir aileyi daha evsiz bıraktı.

Esat Fırat   |01.03.2021

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi ekipleri çok sayıda polisle Doğu Kudüs'ün El-İseviyye Mahallesi'ne 
baskın düzenledi. Tüm bölgeyi "güvenlik" kordonuna alan İsrail güçleri, engelli Hatem Ebu Reyy-
ale'ye ait iki daireli binayı "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı.

İseviyye Koruma Komitesi Üyesi ve aktivist Muhammed Ebu Hummus, basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, bölgenin inşaya uygun olmasına rağmen işgal yönetimine bağlı belediyenin Ebu 
Reyyale'nin evini yıktığını söyledi. İsrail belediyesinin 1999'dan bu yana Ebu Reyyale ailesini para 
cezası ve yıkımlarla kovuşturmaya maruz bıraktığını belirten Ebu Hummus, ilki 1999 yılında olmak 
üzere bunun 6'ncı yıkım olduğunu vurguladı.

İsrail güçleri Kudüs'te engelli bir Filistinlinin evini 
6'ncı kez yıktı
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Olayın şahidi 27 yıl önce gerçekleşen Harem-i 
İbrahim katliamını anlattı

Harem-i İbrahim katliamından kurtulmayı başaran Filistinli Hamis Kaffişe, "Caminin halıları         
üzerinde bir kan gölü gördüm. Orada son nefeslerini veren Müslümanlar oldu. Aralarında henüz 11 
yaşında olan bir çocuk da vardı.” dedi.

Esat Fırat   |25.02.2021

İşgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nde 25 Şubat 
1994’te bir Yahudi yerleşimcinin sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 
onlarca Filistinlinin şehit olmasının üzerinden tam 27 yıl geçti.

Harem-i İbrahim’de 29 Müslüman'ın şehit edildiği katliamdan kurtulan 60 yaşındaki Filistinli 
Hamis Kaffişe, saldırı öncesi atmosferi ve olay anını AA muhabirine anlattı.

Harem-i İbrahim’e komşu bir evde oturan Kaffişe, bu katliamın ani verilmiş bir karar olmadığını, 
aksine Yahudi yerleşimcilerce daha önce planlandığını belirtti. Kaffişe ayrıca saldırının olduğu 
gün İsrail askerlerinin de cami yakınındaki kontrol noktasını terk ettiğine dikkati çekti. Kaffişe, 
caminin katliam öncesi de zaman zaman Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına maruz kaldığını 
hatırlatarak, Yahudi yerleşimcilerin caminin halılarını ateşe verdiğini, halıların üstüne kimyasal 
maddeler attıklarını, camiye köpek soktuklarını ve cemaatin üzerine saldıklarını, camiye gelenleri 
darbettiklerini dile getirdi.

Ramazan ayının 15’inci gününün şafağında yaşanan katliamla ilgili Kaffişe, "Sabah namazına 
giderken, yatsı vakti öncesi cami çevresinde Yahudiler ile Müslümanlar arasında yaşanan atışma 
ve tartışma nedeniyle çevrede İsrail askerlerinin fazla olacağını düşünmüştüm. Ancak bu kez 
olağan dışı bir durum vardı ve askerlerin kontrol noktasında olmadıkları dikkatimi çekti." diye 
konuştu.

Harem-i İbrahim’de yaşanan katliamın ardından İsrail’in "fırsattan istifade" camide pay sahibi 
olduğuna dikkati çeken Ebu Suneyne, "işgal devletinin" Filistinlilere yönelik uygulamalarını 
sıklaştırdığını, camiyi yıl boyunca çeşitli gerekçelerle kapattığını, kontrol noktaları kurduğunu ve 
caminin yapısını değiştirmeye çalıştığını vurguladı.

Harem-i İbrahim, Goldstein’ın gerçekleştirdiği katliamdan sonra kapatılmış, yeniden açıldığında 
ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Tarihe "Harem-i İbrahim Katliamı" olarak geçen saldırıda, 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi 
yaralanmıştı.

Basında Kudüs
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Mescid-i Aksa bu yıl ramazanda ibadete açık 
olacak

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıl ramazan 
ayında Harem-i Şerif'i ibadete kapatmıştı.

Esat Fırat   |23.02.2021

Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı 
Şeyh Azzam el-Hatib, nisanın ortalarına doğru başlayacak ramazan ayında izleyecekleri tutuma 
ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Hatib, Mescid-i Aksa'nın ramazan ayı boyunca ibadete açık olacağını belirterek, Kudüs İslami 
Vakıflar İdaresinin her tür önleminin hazır olduğunu vurguladı.

Basında Kudüs 
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Normalleşme Mücadelesi

Uzmanlar “İsrail’le normalleşmeye” karşı nasıl mücadele edileceğini tartıştı

Son zamanlarda, bölgedeki dengeleri değiştiren birtakım gelişmeler yaşandı. Şüphesiz bu adımlar 
arasında en fazla dikkat çekeni sözde bazı İslam devletlerinin, Ortadoğu için büyük tehdit 
gördükleri İsrail rejimiyle masaya oturmasıydı. Düne kadar düşman ve işgalci dedikleri eli kanlı 
terör örgütüyle bugün anlaşma üstüne anlaşma imzalar oldular.

Bir taraftan Müslümanların hamiliğine soyunan diğer taraftan İslam’a karşı aleni savaşan, 
düşmanlık eden İsrail’le dostluk ilişkisi kuran münafık yönetimlerin amaç ve hedeflerinin farkında 
olan kanaat önderleri, davetçiler, basın mensupları ve siyasi uzmanlar, sinsi tuzaklara ve kirli 
planlara karşı Arap halklarını bilinçlendirmek ve normalleşme anlaşmalarına karşı mücadele 
etmenin yollarını tartışmak üzere bir araya geldi.

Filistin davasına gönül vermiş alim ve mütefekkirler, Yurtdışındaki Filistinliler Halk Kongresi’nin 
düzenlediği Uluslararası Normalleşme Karşıtı Direniş Konferansı’nın üçüncü oturumunda bütün 
boyutlarıyla işgal rejimiyle normalleşme sürecini masaya yatırdı. Katılımcılar, normalleşme 
anlaşmalarının hayata geçirilmesini önleme, Siyonist örgütlerin dayattığı planları boşa çıkarma 
ve mücadele yöntemleri gibi konular üzerinde durdu.

Muhtelif alanlarda telif ettiği ilmi eserleriyle dünya çapında tanınan ve İslam aleminin önde gelen 
şahsiyetlerinden kabul edilen Dünya Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, 
masum insanların kanını akıtmaktan çekinmeyen işgal rejimiyle normalleşmenin haram         
olduğunu kesin bir dille vurgulayarak, “Bu, Allah’a, Resulüne ve Müslümanlara yapılan büyük bir 
ihanettir.” ifadelerini kullandı.

Şeyh Karadaği, 1917 tarihinde ilan edilen bir fetvayı hatırlatarak buna göre Filistin’in bir karış 
toprağından bile ödün vermenin haram olduğunun altını çizdi.

İsrail’in gerek siyasi gerek ekonomi bütün alanlarda boykot edilmesinin vücûbiyetini aktaran Şeyh 
Karadaği, “İşgalcilerin ürettiği malları almak mutlak manada haramdır.” diyerek Müslümanları 
aldıkları ürünlerde seçici olmaları konusunda uyardı.

Filistinlilerin tek ses olmasının seçenek değil dini ve dünyevi bir yükümlülük olduğunu belirten Şeyh 
Karadaği, “Her gruptan tüm Filistinlileri, birlik olmaya, işgalcilerin oyunlarına gelmemeye ve 
aralarındaki ortak kelimede yekvücut olmaya davet ediyoruz, bunu yapmalarını talep ediyoruz.” 
dedi.

Öte yandan Mısırlı ünlü gazeteci MutezMatar, işgalci İsrail’in, Filistin gerçeklerini değiştirmek 
amacıyla sosyal medya ağlarından ve basın organları üzerinden akla hayale sığmayan projeler 
yürüttüğüne dikkat çekerek, normalleşmenin en tehlikelisinin medya üzerinden yürütülen         
faaliyetler olduğunu belirtti.

Siyonist İsrail’in işbirlikçi diktatörlerle imzaladığı anlaşmaların bölge halkları tarafından         
özümsenmedikçe kâğıt üzerinde kalacağı yorumunu yapan Matar, Filistin düşmanlarının asıl 
hedefinin medya üzerinden Arap toplumlarıyla normalleşmek olduğu uyarısında bulundu.

Filistinli medya uzmanı Hüsam Şakir, “Kitlelerle yapılan normalleşme propagandası, Filistin için bir 
nefret söylemi, halklar arasında nefretin yayılması ve değerlerin çarpıcı olmasıdır." dedi.
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Normalleşme Mücadelesi

Güçlü görünmesi ve siyaset arenasında önde olmasının İsrail’i yenilmez yapmadığını belirten 
Şakir, eninde sonunda haklı Filistin davasının ve adaletten yana saf tutanların muzaffer olacağını 
sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos 2020'de İsrail ile BAE'nin, 11 Eylül 2020'de de İsrail ile 
Bahreyn'in "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu 
anlaşmalar, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun da 
katılımıyla imzalandı. 

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin 
mümkün olan en kısa sürede başlayacağını duyurmuştu.

Fas, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından İsrail'le son birkaç ay içinde   
diplomatik ilişki kurmaya başlayarak ihanet kervanına katılan dördüncü, 1979'dan bu yana ise 
altıncı Arap ülkesi, Mağrib (Kuzey Afrika) bölgesinde ise ilk ülke oldu.
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Kudüs’e Adam Yetiştirmek - Ali YELGÜN

Hz. Âdem (A.S) zamanında yapılan, Süleyman (A.S) döneminde yenilenen, Buhtunnasr ve Titus 
başta olmak üzere defalarca yıkılan Mecid-i Aksâ, Emevilerden Abdülmelik b. Mervan’ın imarıyla 
günümüze kadar gelmiştir.

Mescid’iAksâ’yı bir çocuk gibi kucaklayan Kudüs, yüzyıllar boyunca pek çok millete ev sahipliği 
yapmıştır. Bunların ilki, Sami Arap kabilelerinden Kenanlılardır.Kenanlılar Filistin ve Ürdün’e 
M.Ö.3000’li yıllarda yerleşmiş Sami bir topluluktur. Kenanlıların bir kabilesi olan Yebûsiler, 
M.Ö.3000’de bölgeye gelerek ilk kez Kudüs şehrini kurmuşlardır.

İbrahim (A.S)’in Filistin’e gelmesiyle, Yebûsiler’e bir rakip ortaya çıkmış oldu. Mûsâ (A.S) ile 
başlayan Kudüs’ü alma çabaları, Dâvud (A.S) zamanında gerçekleşti. Dâvud ve Süleyman (A.S) 
döneminde 80 yıl adaletle yönetilen Kudüs; inananların dünyevileşmesi, ölümden korkmaları ve 
kendi aralarında anlaşamamalarından dolayı sık sık el değiştirdi.

Uzun bir süre Romalıların elinde kalan Kudüs, kendi aralarında kavgaları ve adaletsizlikleri sonrası 
adeta yeni sahibini arıyordu. Peygamberimiz (A.S)’in Burak ile Mekke’den Mescid-i Aksâ’ya gelip 
bütün Peygamberlere namaz kıldırması ve buradan Miraca çıkması, Kudüs’ün İslamlaşmasının ilk 
adımıydı.

Müslümanların Halifesi Hz. Ömer (r.a), istikrarlı bir şekilde, yeni yeni fetihlerle İslam topraklarını 
genişletiyor ve Allah’ın dinini yeryüzüne yaymaya çalışıyordu. Bu fetihler de şüphesiz ciddi    
komutanlarla gerçekleşmekteydi. Allah Teâlâ’nın “Adamlar” dediği komutanların bazı vasıfları 
vardı:

1.Dünevileşmemeleri,

2.Ölümden korkmamaları,

3.Müslümanlar arasında barışık ve iyi geçinen olmalı.

Davası Kudüs olan bir Müslüman, elimizdeki malın, makamın ve evlatların geçici olduğunu asla 
unutmamalıdır. Elimizde ki mallar başkasınındı. Bir müddet kullandılar onları bırakıp gittiler. Biz de 
bunları kullanıp başkasına bırakıp gideceğiz. Rasulullah (A.S) ne güzel buyurmuş: “Âdemoğlu, 
malım malım deyip duruyor. Ey âdemoğlu! Yeyip tükettiğin, giyip eskittiğin veya sadaka 
olarak verip sevap kazanmak üzere önden gönderdiğinden başka malın mı var ki?” (Müslim, 
Zühd 3-4). Makamların hepsi geçicidir. Makamımızda olduğumuz zaman yaptığımız güzel     
amellerin, öldükten sonra bize faydası olacaktır. Evlatlarımızı adam gibi yetiştirdiğimiz zaman 
ahirette bize faydası olacaktır. Aksi halde Tekâsür süresindeki “Çoklukla övünmek sizi, kabirlere 
varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.”(Tekâsür: 1-2) felaketine sürüklenmiş oluruz.

Derdi Kudüs olan bir Müslüman, Allah Teâlâ’dan gerektiği şekilde korkmalı ve ölüme her zaman 
hazır olmalıdır. Allah’tan gerektiği şekilde korkan ve ölüme hazır olan Müslüman’nın itikadı sağlam, 
ameli salih, ihlas ve ahlakı zirveye ulaştığından düşmanlarına korku salar. 
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Onun duruşu ve cesareti Müslümanları rahatlatır, düşmanları ise ürkütür. Çünkü bu adam         
Rabbimizin Ahzab süresindeki şu emri mucibince hayatını düzene koymuştur: “Mü’minlerden 
öyle adamlar vardır ki, Allah’a verdikleri söze sâdık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü 
yerine getirmiştir (şehit olmuştur). Bir kısmı da (şehit olmayı) beklemektedir. Verdikleri sözü 
asla değiştirmemişlerdir.”(Ahzap:23)

Müslüman her zaman hayata ve Müslümanlara karşı barışık olmalıdır. Kendisinin herkesten       
faydalandığı gibi, başkalarının da kendinden faydalanılmasını sağlamalıdır. Müslüman’ın olduğu 
yerde asla dedikodu tartışma olmamalıdır. Amr b. As (r.a) ile Ebû Ubeyde b. Cerrah            arasında 
yönetimle ilgili bir sıkıntı çıktığında Ebû Ubeyde Amr b. Âs’a, Resûl-i Ekrem’in “Amr İbn Âs ile ihtilaf 
çıkarma.” sözünü hatırlatarak, “Sen beni dinlemesen de, ben seni dinlerim.” demiş, onun         
emrinde hareket etmişti. Bura da Ebû Ubeyde küçülmemiş, tam tersi Allah katında ki değeri        
yükselmiştir.

Kudüs adamı olma; Dünyevileşmeden uzak, ölümden korkmayan, Müslümanlar arasında barışık 
ve iyi geçinen biri olduğu gibi, ibadetinde de ticaretinde de son derece hassas olmalıdır. O 
düşmanla cephede savaştığı gibi, mescidin müdayimi ve kimsesizin murakıbı olmalıdır. Allah 
Teâlâ bu adamları da Nûr Süresinde şöyle anlatmaktadır: “Allah’ın, yüceltilmesine ve içlerinde 
adının anılmasına izin verdiği evlerde hiçbir ticaretin ve hiçbir alışverişin kendilerini, Allah’ı 
anmaktan, namazı kılmaktan, zekâtı vermekten alıkoymadığı birtakım adamlar, buralarda 
sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacağı bir günden 
korkarlar.” (Nur-37)

Kudüs çok adamlar görmüştür. Ancak bazıları ümmetin yüz akı olmuştur. Ebû Ubeyde b. Cerrah bu 
kahramanlardan birisidir. Cennetle müjdelenen, Hilafete aday gösterilen, Peygamberimiz         
(S.A V)’in “Ümmetin Emini” şerifine nail olan, Hz. Ömer (r.a)’in Şama ziyarete gittiğinde, evinde hiç 
bir şey bulamayınca “Yâ Ubeyde! Dünya herkesi değiştirdi, ama seni değiştiremedi” sözünün 
muhatabı “ADAM” Ebû Ubeyde b. Cerrah’tı.

Günümüzde de Kudüs’le ilgili yapılacak çok işimiz var. On beş sene önce Kudüs çalışmaları bizim 
bilebildiğimiz kadarıyla sadece ziyaret şeklindeydi. Rabbimize hamdüsenalar olsun ziyaretlerin 
dışına çıkan çalışmalar neticesinde; onlarca kitap yazıldı ve onlarca dernek-vakıf kuruldu. Bazı 
derneklerimiz Kudüs’te yıkılmaya terkedilen camileri onardı. Mescid-i Aksâ’da ki ilim halkalarına 
destek vererek ilmi çalışmalara canlılık getirdiler. Bir kısmı da yetime ve fukaraya yardım etti. On-
larca dernek vasıtasıyla Mescid-i Aksâ’da iftar, sahur ve itikaflar bolluk ve mutluluk içinde geçti. 
Bunların hepsi güzel çalışmalar. Rabbim vesile olanlardan ve yardımcı olanlardan razı olsun.

Gelecekte bu çalışmalarla beraber; Türkiye’de ki Müslümanlara anında yansıyan, onlara her daim 
Kudüs’ü hatırlatan gayretler içine girmek zorundayız. Bu çalışmaların bir kısmı basit ama devamlı 
olabilir. Mesalâ: Beş kişilik bir ailenin Kudüs kumbarasına babanın on lira vermesinden ziyade, aile 
fertlerinin hepsinin günlük birer lira vermesi daha iyi olabilir. Burada paranın çok olmasından 
ziyade Kudüs davasının ön planda tutulması gerekir. 

Kudüs’e Adam Yetiştirmek - Ali YELGÜN
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Evimizin en güzel yerine Mescid-i Aksâ’nın güzel bir fotoğrafını koyabiliriz. Kudüs’le ilgili bilgileri 
içeren kitaplarımıza kütüphanemizin bir kısmında yer ayırabiliriz. Ancak hepsinden önemlisi 
Kudüs’e ADAM yetiştirebiliriz. 2020’de yapılan bir araştırmada Kudüs’le ilgili doktora yapan   
öğrenci sayısı maalesef on kişi kadardı. Bu sayı yüzleri, belki binleri bulmalıdır. Çünkü Kudüs’ü; 
araştırma yaparak, tefekkür ederek, sıkıntılarının ne olduğunu bilerek kurtarabiliriz. Aksi halde    
kurtarsak ta elimizden çıkması çok kolay olacaktır. Bundan dolayı vakıf ve derneklerin ilk görevi, 
Kudüs’e adam yetiştirmek olmalıdır. Konumuzu özetleyen Hz. Ömer’in bir sözüyle toparlayalım. 

Zeyd bin Eslem’in, babasından naklettiğine göre; Hazret-i Ömer -radıyallâhuanh- bir gün dostları 
ile otururken aralarında şöyle bir konuşma geçmişti.

Hazret-i Ömer -radıyallâhuanh- yanındaki dostlarına:

“-Allah’ın kabul edeceği tek bir dileğiniz olsa, ne isterdiniz?” diye bir soru sormuştu.

Oradakilerden biri:

“-Ben, şu oda dolusu gümüşüm olsun da onu Allah yolunda harcamak isterdim!” dedi.

Bir başkası:

“-Şu oda dolusu altınım olsun da onu Allah yolunda harcayayım isterim!” dedi.

Bir diğeri:

“-Bu oda dolusu mücevherim olsa da Allah yolunda harcasam…” dedi.

Herkes dileğini söyledikten sonra oradakiler:

“-Ey Ömer, peki sen ne isterdin?” diye sordular.

Hazret-i Ömer -radıyallâhuanh-:

“-Ben de, EbûUbeyde bin Cerrah, Muâz bin Cebel ve Huzeyfetü’l-Yemânî gibi bir oda dolusu 
adam isterim ki, onları, Allah yolunda görevlendireyim.” diyerek herkesi duygulandıran 
arzusunu ifade etmişti.

Kudüs’e Adam Yetiştirmek - Ali YELGÜN
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Filistin’de bir günün özeti: Baskın, yıkım, tutuklama

Filistinlilere yönelik baskı ve ihlallerini artıran işgalci İsrail güçleri sınır tanımıyor. İşgalci kuvvetler, 
sadece 24 saat içinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyip onlarca Filistinliyi gerekçe         
göstermeden tutuklarken, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikası da sürüyor.

İsrail işgal güçlerinin Kudüs, Batı Şeria ve Gazze’de Filistin halkına yönelik baskı ve ihlalleri gün    
geçtikçe artıyor. İşgalci kuvvetler, sadece 24 saat içinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyip 
onlarca Filistinliyi gerekçe göstermeden tutuklarken, Filistinlilerin evlerine yönelik yıkım politikası 
da sürüyor. İsrail güçlerinin koruması altındaki 89 Yahudi yerleşimci, pazartesi günü Mescid-i 
Aksa’ya baskın düzenledi. Yerel kaynaklara göre yerleşimciler, Aksa’nın bahçesinde provokatif 
turlar attı.

TUTUKLAMA DALGASI

İşgalci güçler, Filistin genelinde de adeta bir tutuklama dalgası başlattı. Mescid-i Aksa         
hocalarından aktivist Hatice Havid, pazartesi günü tutuklandı. Batı Şeria ve Kudüs’te ise aralarında 
Hamas liderlerinden Fazaa Savaftah’ın da bulunduğu 11 kişi tutuklandı. Yaklaşık 18 yıl işgal         
hapishanelerinde kalan Savaftah, serbest bırakılmasının ardından hiçbir gerekçe gösterilmeden 
tekrar esir alındı. Beytüllahim’de serbest bırakılan eski tutuklu Muaz Samun’un ile birlikte 3 genç, 
Cenin’de 2 genç, Hebron’da 17 yaşında bir çocuk, Kudüs’ün Hizma kasabasından da iki genç         
evlerine düzenlenen baskınların ardından tutuklandı. İsrail, Filistin seçimlerine az bir zaman kala 
Hamas liderlerine ve üyelerine yönelik tutuklama kampanyalarını yoğunlaştırdı.

RUHSAT VERİLMESİNİ ENGELLİYOR

Öte yandan İsrail güçleri Filistinlilerin evlerini yıkmayı sürdürüyor. Son olarak, Mescid-i Aksa 
Koruma Müdürü Fadi İleyyan’ın işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan evi ruhsatsız olduğu 
gerekçesiyle yıkıldı. İsrail’in kurduğu, Kudüs’teki Filistinlilerin binalarına ve tesislerine ruhsat         
verilmesini engelleyen sistem nedeniyle Kudüslüler arazi alanlarının % 88’ini kullanamıyor.

Filistin’de Bir Günün Özeti
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İZİNSİZ İNŞA ETME BAHANESİ

İşgal yetkilileri yıkımları, binalar idari olarak Filistin Yönetimine bağlı alanlarda yer almasına 
rağmen gerçekleştiriyor ve gerekçe olarak evlerin İsrail’in bölme duvarına yakın olduğunu öne 
sürüyor. Filistin Arazi Araştırma Merkezi’ne göre, kentsel gelişim için topraklarının sadece% 12’si 
kaldı ve bu alanın yalnızca % 7’si konut inşa etmek için kullanılabilir. İşgalciler ise yıkım aşamasına 
gelmeden önce, “izinsiz inşa etme” bahanesiyle yıkılması hedeflenen evlere ağır ihlaller uyguluyor 
ve yıkım işlemlerini kademeli olarak devralıyor.

Nefret anketi!

İsrail’de yapılan anket Yahudilerin Filistinlilere olan nefretini bir kez daha ortaya koydu. Ülkede 
yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Yahudi gençlerin büyük bölümü İsrail vatandaşı Filistinli-
lerden nefret ediyor ve vatandaşlıktan çıkarılmalarını istiyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yer 
alan Kudüs İbrani Üniversitesi, 16 ila 18 yaşlarındaki 1100 gencin katıldığı kamuoyu araştırmasının 
sonuçlarını paylaştı. Geçen yıl mayıs-temmuz döneminde yapılan araştırmaya göre, ankete 
katılan Ultra-Ortodoks Yahudi gençlerin yüzde 66’sı, dindar Yahudilerin yüzde 42’si, sekülerlerin ise 
yüzde 24’ü İsrail vatandaşı Filistinlilerden nefret ettiklerini dile getirdi. Dindar İsraillilerin yüzde 49’u, 
sekülerlerin ise yüzde 23’ü Filistinlilerin İsrail vatandaşlığından çıkarılmasını desteklediklerini 
kaydetti.

Kaynak: Yeni Şafak

Filistin’de Bir Günün Özeti
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El-Halil Katliamı

El-Halil peygamberler diyarı Filistin'in güzide bir şehri. 
Bu şehir anıldığında etrafında Rabbani ışıklar yayılmış 
olan ve birbirlerinin ardından insanlığı aydınlığa 
yönelten Peygamberler dizisi akla gelir.

Bu huzur şehrinin efendisi Hz. İbrahim (a.s.)'ın              
vakıflarının da bir kısmının kendilerine ait olduğunu ileri 
süren işgalciler mübarek mekâna sahip olmak istediler. 
Arap ülkelerinin 1967 Haziran savaşından yenilgiyle    
çıkmalarından sonra el-Halil, Siyonistlerin Kudüs'ten 
sonra ikinci hedefleri haline geldi. Burayı                            
Yahudileştirebilmek ve üzerinde kuvvetli hâkimiyet 
kurabilmek için sistemli birtakım faaliyetler yürütmeye 
başladılar. Faaliyetlerin son hedefi de Hz. İbrahim 
Camisi haremini istila etmek ve orayı tümüyle bir 
Yahudi sinagoguna çevirmekti.

Tarih; hicri 1414 yılı mübarek Ramazan ayının on beşine 
denk gelen cuma günü sabah namazının kılındığı andı. 
Yani 25 Şubat 1994 sabahı... Camii şerife toplanan 
müminler Rablerinerükû ve secde ediyorlardı ki, arkalarından gelen bir kurşun yağmuruna 
tutuldular. 

Bu iğrenç katliama ve bütün insanlığın nefretle lanetlemesi gereken vahşete şahit olanlardan biri 
olayı şöyle anlatıyor: "Biz birinci rekâtı kılarken Yahudilerden, asker elbisesi giyinmiş bir kişi 
yanımıza girdi. Kulaklarında kulaklık vardı. Bu kişi üzerimize ateş etmeye başladı. Silahının 
şarjörü boşaldıkça yanındaki ikinci kişi dolduruyordu. Ben sabah namazlarına gelmeyi adet 
edinmişimdir. Başka zamanlar her gün o vakitte burada otuz kırk asker bulunurdu. Ama o gün 
sadece dış kapıda yedi asker vardı. Sürekli yedi veya sekiz askerin beklediği iç kapıda ise hiç 
kimse yoktu. O sabah o kapıda hiçbir asker görmedim. Saldırgan Yahudi üzerimize ateş 
etmeye başlayınca dışarıdaki askerler içeri girip bizim üzerimize göz yaşartıcı bomba atmaya 
başladılar."

Anlaşıldığı gibi katliam Barush Goldstein adlı siyonist canavarın tek başına gerçekleştirdiği bir 
eylem değildi. Önceden planlanmış ve askerlerin yardımıyla sistemli bir şekilde gerçekleştirilmişti. 
Mermileri yağdıran Goldstein boşalan silahı arkadaşına veriyor ve ondan şarjörü doldurulmuş 
silahı alıyor böylece mermi yağmurunun kesintisiz devam etmesini sağlamaya çalışıyordu. Bazı 
Müslüman gençler cesaretle o canavarın üzerine atılarak işini bitirinceye kadar da bu mermi 
yağmuru devam etti.



www.davamizkudus.org
17

Olaya şahit olanlardan Talâl Ebu Sinine, Müslüman gençlerin canavar Goldstein'ın üzerine atılıp 
onu öldürmelerini şöyle anlatıyor: "Bazı gençler ayağa kalkıp caninin üzerine yürüdü ve onu 
öldürdüler. İlk harekete geçerek caninin üzerine doğru yürüyen gencin adı Selim İdris'ti. İkincisi 
de Nemir Mücâhid'di. Daha sonra her ikisi de şehit oldu."

Katliamın ikinci perdesi,  Barush Goldstein adlı katilin kurşunlarıyla yaralananların hastaneye 
taşınması esnasında gerçekleştirdiler. Bakın yaralıları hastaneye taşıyan şoförlerden biri ne diyor: 
"Dört yaralıyı hastaneye götürdüm. İlk götürdüğüm kişinin beyni yolda dışarı çıkarak         
omuzumun üzerine düştü... Biz yaralıları ambulansa ulaştırmaya uğraşırken askerler sürekli 
üzerimize mermi yağdırıyorlardı." Olaya şahit olanlardan bir diğer kişi de şöyle diyor: "Askerler 
ateş açtı ve iki kişiyi şehit ettiler. Bunlardan biri Râci Gays'tı. Bu kişi askerlerin attığı kurşunlarla 
şehit edildi. Bir diğeri de Kefâh Merka adlı çocuktu. Bu çocuk da askerlerin attığı kurşunlarla 
şehit edildi."

Kefâh Merkâ o olayda şehit edilenlerin en küçüğü ve en güzeli. Daha on bir yaşını doldurmamıştı 
ki, kin ve nefret duygularının saçtığı kurşunlar, misafirperverlerin atası Hz. İbrahim (a.s.)'ın yanında 
onun şehit edildi.

Olaya şahidi olan bir başka çocuğu dinleyelim: "Ben ana kapıdan dışarı çıkmak istedim, ama 
çıkamadım. Askerler çıkmak isteyen herkesin üzerine ateş ediyorlardı. Dolayısıyla ben de geri 
döndüm ve ana kapının arkasında bekledim. Kafama bir mermi isabet ettiğinde şuuruma 
hâkim değildim. Birinin eliyle vurduğunu sandım. Bir de baktım ki başımdan aşağıya doğru 
kanlar akıyor. Olayın dehşetinden dolayı içimizden kimse şuuruna hâkim değildi ve herkes 
apışıp kalmış bir haldeydi."

Yaralıların nakledildiği Halk Hastanesi'nin doktorlarından Mahmud et-Temimi şöyle anlatıyor: 
"Hastane çevresinde birtakım silah sesleri duyduk. Ardından hastanemize yeni yaralı dalgası 
akmaya başladı. Bu olaydan sonra on beş yaralı daha hastanemize getirildi. Bunların hepsi 
hastane çevresindeki yüksek binaların çatılarına çıkarak oralardan, kan bağışında bulunmak 
için hastaneye gelen insanların üzerine ateş eden askerlerin kurşunlarıyla yaralanmışlardı. 
Hatırladığım kadarıyla Dâru'l-Bayıd'dan bir genç bir ünite kan bağışında bulunup çıkmıştı. 
Sonra kalbinden kurşunlanarak şehit edilmiş halde geri getirildi. Bu olayda şehit edilenlerin biri 
başından isabet almış ve kafatası parçalanmıştı. Yaralananların yaraları oldukça tehlikeliydi. 
O zaman hastane çevresindekilere yapılan saldırıda yirmi kişi isabet aldı ve bunlardan dördü 
şehit oldu."

İşgal yönetimi Hz. İbrahim Camisi katliamını dünya kamuoyuna, akli dengesi yerinde olmayan 
aşırı dinci bir Yahudi tarafından işlenmiş katliam olarak kabul ettirmeye çalıştı. Ancak katliamdaki 
her şey gerçeği haykırıyordu. Askerler cami hareminin kapılarını kapatmış ve namaz kılanları 
dışarı çıkarmaya yahut dışardan şehitlere ve yaralılara ulaşmaya çalışanlara engel olmuşlar, 
daha sonra da yaralıların hastaneye nakli esnasında ikinci bir katliam gerçekleştirmişlerdi. 

El-Halil Katliamı
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Böylece H. 1414 yılı Ramazan ayının on beşine denk gelen "Kanlı Cuma"da sabah namazı esnasın-
da bir Siyonist canavar tarafından başlatılıp onunla aynı fikirleri paylaşan ve aynı duyguları 
taşıyan işgalci askerlerce sürdürülen korkunç katliamda 67 Müslüman şehit oldu, 300'e yakın 
Müslüman da yaralandı.

Barush Goldstein kimdi?

El-Halil'de o korkunç katliamı başlatan Barush Goldstein'ın kimliğinden biraz söz etmek gerekiyor. 
Kimdi bu cani ve nereden gelmişti?

Bu cani aslında siyonizmin bir aynası, Filistin'i işgal altında tutan zihniyetin bir prototipiydi. O, Filis-
tin üzerinde işgal hâkimiyeti kuran kitlenin arasından çıkmıştı ve bu vahşi bir katliamı 
gerçekleştirmeye yönelten duygular, kendisine bu kitle tarafından kazandırılmıştı. Yani o bir kitleyi 
ve zihniyeti temsil ediyordu. Bu cani mesleğiyle ilgili tüm insani değerleri unutmuş bir doktordu. 
ABD’de doğmuş ve oranın kimliğini taşıyan katil işgal altındaki topraklara göç etmiş ve terör 
yuvası Kiryat Arba Yahudi yerleşim merkezinde oturmaya başlamıştı. Kach terör örgütünün eski 
bir mensubuydu. Terörist haham Meir Kahane'nin en sıkı bağlılarındandı. Üç yıl İsrail ordusunda 
yedek subay olarak görev yapmıştı.

Filistin topraklarına adeta mayınlar gibi yerleştirilen Yahudi yerleşimcilerden birinin konuyla ilgili 
yorumu ne diyor: "Belki insanlığın çoğu bu olayı duymak bile istemez. Ama bize göre bu gerçekten 
büyük bir eylemdir. Biz yeterince insan öldürülmediğine inanıyoruz. Yine de Tanrı'ya şükürler olsun. 
Öldürülen insan sayısı pek fena sayılmaz. Bu iyi bir başlangıç sayılır." Bir başka Yahudi yerleşimci 
ne diyor: "İsterdim ki bu cesareti ben gösterebilseydim. Öyle bir cesarete sahip olsaydım hiç 
çekinmeden bu eylemi ben yapardım."

El-Halil Katliamı
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El-Halil Katliamının Perde Arkası

Uluslararası Siyonizmle yakın ilişki içindeki basın yayın organları Filistin halkının bağımsızlık     
mücadelesini "terör" olarak kabul ettirebilmek için ellerinden geleni yaparken işgalci siyonistlerin 
vahşi katliamlarını "ferdi eylem" şeklinde yansıtıyorlar. Oysa Siyonist devlet bütün bu katliamları 
planlı bir şekilde gerçekleştirmekte ancak kendisinin çirkin yüzünün dünya kamuoyunca 
görülmesini engellemek için pratikte "ferdi eylem" metoduna başvurmaktadır. Katliamında 
bacaklarından iki kurşun yarası alan 20 yaşındaki Muhammed Sârinin anlattıkları düşündürücü 
olmaktan öte kan dondurucu…

"Olaylar aslında perşembe günü yatsı namazı esnasında başladı. İsrail askerleri ve silahlı sivil 
Yahudiler o sırada caminin etrafına toplanarak, bugünün Yahudilere özel bayram günü      
olduğunu ileri sürdü ve Müslümanları camiye girmekten alıkoymak isteyince namaz kılmak 
isteyenler dışarıda bir yerde toplandılar. Müslümanlar camiye girmek için ısrar edince Yahudi 
askerler önce küçük gruplar halinde sonra teker teker camiye girmelerine izin          
verebileceklerini söylediler. Gece saat on sıralarında da askerler namaz kılmak üzere camiye 
toplanan Müslümanlardan camiyi tamamen terk etmelerini istediler. Ertesi sabah 
Müslümanlar sabah namazını kılmak için camiye toplu halde geldi. Sabah namazına          
toplananların sayısı 1500'ü bulmuştu. Bunların arasında kendilerine tahsis edilen yerde 
namaz kılan kadınlar da vardı. Müezzin namaz için kamet getirdi. Biz saf tuttuk ve namaza 
başladık Rükû ettik,sonra birinci secdeye vardığımızda seri bir şekilde ateş edildiğini duyduk. 
Yüzümü sesin geldiği yöne çevirdiğimde askeri elbiseler giyinmiş ve otomatik makineli tüfek 
taşıyan birinin namaz kılanlara doğru mermi yağdırdığını gördüm. Saldırgan, caminin     
sütunlarından birini siper almış oradan ateş ediyordu. Arka arkaya sekiz şarjör boşalttı."

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin açıklamalarında da katliamın sadece gözü dönmüş bir 
Yahudinin işi olmadığı olayın arkasında Siyonist İsrail yönetiminin ve bunun da ötesinde 
Siyonizm anlayışının olduğu vurgulandı. Hamas'ın 26 Şubat 1994'te katliamla ilgili basın 
toplantısından sonra yayınlanan bildirisinde bu konuda şöyle denildi: "Siyonist katillerin 
mübarek Ramazan ayının tam ortasında, mübarek Cuma gününde ve Halilurrahman 
şehrinde bulunan kutsal Hz. İbrahim Camisi'nde namaz kılanları secdede yakalayarak 
gerçekleştirdikleri bu katliam onların İslâm'a ve Müslümanlara karşı gözü kapalı bir şekilde 
duydukları kinin göstergesidir. Bu katliam sadece Filistin halkını hedef almış değildir. Aksine 
açık bir şekilde İslâm inancına ve medeniyetine yöneltilen bir saldırıdır."

Siyonistler el-Halil katliamının yıldönümlerinde Siyonist canavar Barush Goldstein'ın ikamet 
ettiği Kiryat Arba Yahudi yerleşim merkezinde ve caninin mezarı başında anma törenleri      
düzenlediler. Törenlere bazı hahamlar ve caninin daha önce mensup olduğu Kach terör 
örgütünün ileri gelenleri de katıldı.

El-Halil Katliamı
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İsrail’in 2020’de Filistinlilere ait yıktığı evlere dair 
Cenevre raporu

Cenevre Haklar ve Özgürlükler Konseyi, işgal 
makamlarının Filistinlilere yönelik hak ihlallerini 
gözler önüne sermek amacıyla “Sığınaksız… İsrail'in 
2020 Yılında Batı Şeria'daki Filistin Evlerini Yıkma 
Gerçeği” isimli bir rapor yayınladı.

Filistin Enformasyon Merkezi’nin de mercek altına aldığı söz konusu rapor, İsrail rejiminin, işgal 
altındaki Filistin topraklarının karakterini, statüsünü ve demografik yapısını değiştirmeye yönelik 
gayrimeşru eylemlerinin bir parçasını oluşturan, 'Filistinlilere ait evlerin hukuka aykırı şekilde 
yıkılması'na ışık tutmakla kalmayıp bölgenin yeni emrivakilerle karşı karşıya olduğuna dikkat 
çekiyor.

Raporda yer alan verilere göre, işgal güçleri, 2020 yılında Doğu Kudüs’le birlikte Batı Şeria'da, 
aralarında 531 küçük çocuğun da bulunduğu toplam 1034 Filistinli vatandaşın içinde barındığı 
277 evi yıktı.

Yıkım faaliyetlerinin büyük bir kısmının işgal altındaki Kudüs kentinde gerçekleştiğine dikkat 
çeken raporda, burada 148 evin yerle bir edildiği ve bundan dolayı 450 kişinin açıkta kaldığı ifade 
edildi.

Raporda, İsrail makamlarının, 2006’dan 2020’ye kadarki zaman zarfında Batı Şeria’da en az 1675 
konutu yıktığı kaydedildi. Bu yıkımların, 3.660 çocukla beraber 7.277 kişinin evsiz kalmasına yol 
açtığı belirtildi.

Öte yandan raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere Filistin topraklarında yaşam 
mücadelesi veren birçok ailenin, Siyonist İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için 
evlerini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldığına işaret ediliyor.

İşgal altındaki Filistin topraklarında bin bir türlü haksızlığa uğrayan Filistinlilere imar izni          
konusunda zorluk çıkaran ve Filistinlilerin yaptığı imar izni başvurularının tamamına yakınını     
reddeden işgal makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu bahanesiyle yıkma     
tehdidinde bulunuyor.

Bunun mukabilinde işgal rejimi, Filistin’deki demografik yapıyı değiştirmek için çeşitli yollara 
başvuruyor. Filistinlileri çeşitli bahanelerle şehirden sürgün ediyor, zorunlu göçe tabi tutmak için 
baskı yapıyor, topraklarına el koyuyor, evlerini yıkıyor ve yeni ev yapmalarına izin vermiyor. 
Ancak diğer taraftan Yahudi yerleşimcileri şehirde kalmaya teşvik ediyor, onlara her türlü    
kolaylığı sağlıyor ve inşaat taleplerine hemen cevap veriyor.

Cenevre Raporu
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Emevi halifeleri Beytülmakdis’e ayrı bir özen 
göstermiştir. Mescidin Müslümanlar 
arasındaki şöhretini ve saygınlığını artırmak 
için birçok yapı inşa etmişlerdir. Muaviye’nin 
surları restore ettiğini ve mescid yaptırdığını 
EricWolf, Kudüs’e yaptığı ziyarette (hicri 
50/miladi 670) dile getirmiştir. (Aynı               
zamanda şehrin surlarla çevrili ve 84 kulesi, 6 
kapısı olduğunu söyler. Mescidin kare ve çok 
da profesyonel olmayan bir yapısı olduğunu, 
3 bin kişinin sığdığını, Abdülmelik’in, halifeliği 
döneminde Kubbet’üs Sahra, Mescidi Aksa, 
Dâr el-İmâra el Emeviyye gibi Emeviler   
döneminin Filistin’deki en önemli yapıları inşa 
ettiğini aktarır.

Kubbet’üs Sahra’nın inşâsı

Abdulmelik bin Mervan, Beytülmakdis’teki kutsal kayanın üstüne bir çatı (bina) yaptırmak istedi 
ve isteğiyle ilgili görüş alışverişinde bulunmak için bölgedeki tebaasına mektup yazdı.          
Beytülmakdis ahalisi bu dileğini tasvip ederek destekledi ve Abdulmelik bin Mervan’ın isteğine şu 
şekilde mukabelede bulundu: ‘’EmirülMü’minin’in bu isteğini doğru buluyoruz, inşallah burada 
istediğin evi veya mescidi inşa edebilir.’’ 

Halife Abdulmelik, Reca bin Hayve el-Kindi’yi çalışmanın sorumluluğuna, kölesi Yezid bin Selam 
el-Makdisi’yi de yardımcılığına atadı. Emevi ülkesinin muhtelif bölgelerinden ustaları ve 
mühendisleri toplayarak onlara yaptırmak istediği kubbenin özelliklerini sundu. Ustalar ve 
mühendisler Kubbet’üs Sahra’nın doğusunda bin Mervan’ın arzusuna göre, daha sonra          
Kubbet’üs Silsile adıyla bilinecek olan örnek küçük bir kubbe yaptılar. Halife örnek yapıyı beğendi 
ve heyete Kubbet’üs Sahra’nın yapılması için emir verdi. Bir rivayete göre hicri 66, diğer bir          
rivayete göre ise hicri 69 yılında inşaata başlandı ve hicri 72 yılının başlarında inşaat sona erdi.

Kutsal kayaya inşa edilen mescidin kubbesine altın kaplama yapılarak güneydoğu yönüne      
Halife’nin adı ve yapım tarihi yaldızlı Kufi hattıyla nakşedildi ve ‘’Bu kubbe müminlerin emiri 
Allah’ın kulu Abdulmelik bin Mervan tarafından 72 yılında yaptırıldı.(Allah kabul etsin ve O’ndan 
razı olsun-Amin)’’ şeklinde yazıldı. Kış mevsiminde yağmur, rüzgar ve kar yağışlarından korumak 
için deriyle örtüldü.

O dönemde Kubbet’üs Sahra’nın süpürülmesinden, temizlenmesinden, kandillerinin yakılmasına 
kadar tüm hizmetlerini cizyeden muaf tutulmanın karşılığında Hristiyan ve Yahudilerden bir grup 
yapıyordu. Bu uygulama, Ömer bin Abdulaziz halife olana dek devam etti. Halife Ömer bin         
Abdulaziz, Yahudi ve Hristiyanların yerine bu görevi köle çocuklara verdi. Caminin su ihtiyacı, 
Mescid-i Aksa’nın avlusundan 24 büyük su deposuyla karşılandı.

Emeviler Dönemindeki İmar Faaliyetleri
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Diğer taraftan, Beyt İksa köyünde yaşayan gençlerden biri, başka köyden bir kızla evlenmek  
istediği takdirde, diğer köyden gelen genç kızın köye girip çıkabilmesi için kimlikteki ikamet yerini 
değiştirmesi gerekiyor.

Ancak bu seçenek her zaman kabul edilmiyor veya çok zaman alabiliyor.

Bu durumda, başka köyden gelin olarak gelen genç kız, evliliği ve ikametini kanıtlamak için    
konseyden alınan belgeleri yanında taşıması veya köye her döndüğünde eşinin kendisine eşlik 
etmesi gerekiyor.

Büyük hapishane

Beyt İksa belediyesi, köyün büyük bir hapishaneye dönüştüğünü ve çevresinden soyutlanması 
nedeniyle köy halkının zor koşullarda yaşadığını teyit ediyor.

İşgal güçleri, köyün Kudüs’e yakınlığından dolayı önemli olan konumu nedeniyle köy halkını göç 
etmeye zorlamak için köyün giriş çıkışlarını kapatarak onlara açık cezaevi havası yaşatıyor.

Bu nedenle Beyt İksa köyünde nüfus git gide azalıyor.

Köy belediyesi, vatandaşların acılarını bir dosyaya sığdırmanın mümkün olmadığına işaret 
ediyor.

3 yıl önce 2 bin 200 olan köy nüfusu, geçen yıl bin 800'e gerilemiş durumda.

İsrail merkezli insan hakları örgütü B'Tselem’in Saha Araştırma Direktörü Kerim Cibran, köy 
nüfusundaki bu düşüşe;

İsrail’in bu bölgelerde yürüttüğü, giriş ve çıkışları kontrol etmenin yanı sıra, burayı İsrail açısından 
stratejik öneme sahip C bölgesi olarak ilan ederek;

İnşaatı yasaklaması gibi köy halkına topraklarını terk ettirmeye yönelik politikalarının neden  
olduğunu öne sürdü.

El-Hatib, köy girişinde bulunan kalıcı kontrol noktasının ise, köyün Kudüs'ten beş dakika uzaklıkta 
olması nedeniyle, köy sakinlerini kendi topraklarıyla sınırlama amacı taşıdığına dikkat çekti.

Kudüs ile köy arasında bir duvar olmamasına rağmen, köye giriş yasak ve aradaki yollar       
kameralar ile kontrol ediliyor.

İsrail hükümeti ise, kontrol noktası ve köylülerin maruz kaldığı diğer kısıtlamaların güvenlik 
gerekçesi ile gerçekleştiğini iddia ediyor!

Son olarak köy sakinlerinden biri, eliyle göğe işaret ederek şöyle dedi: Beyt İksa, Nekbe’den bu 
yana Kudüslülerin nasıl acı çektiğinin kanıtıdır.

(İlkha - ŞarkulAvsat)

Emeviler Dönemindeki İmar Faaliyetleri
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Kubbet’üs Sahra’nın inşa edilme nedenleri: 

Kaynaklarda Halife Abdulmelik’in Kubbet’üs Sahra’yı yaptırması hususunda farklı görüşler yer 
almaktadır:

Emeviler’den nefret eden Şia eğilimli tarihçi Yakubi, Abdulmelik’in Kubbet’üs Sahra’yı, İbn-i 
Zübeyir fitnesi esnasında Mekke-i Mükerreme’de Hac vazifesini yerine getirme yaşanan          
sorunlardan dolayı Şam halkını BeytülMakdis’e yönlendirmek için yaptığını hatırlatmaktadır. 
Nitekim, Kubbet’üs Sahra’nın etrafında Kâbe’deki gibi tavaf yapıldığını ve bunun da insanların 
Mekke’ye giderek İbn-i Zübeyr’e bağlanmamaları için yapıldığını iddia etmektedir. Ancak,     
Yakubi’nin bu iddiası ihtimal ve doğruluk dışıdır. Çünkü, Kabe’nin tavafı Hac rükünlerinden bir          
tanesidir. Bu mesele, Abdulmelik’in göz ardı edeceği bir mesele değildir. Çünkü o, dönemindeki 
Müslüman fakihlerden birisidir. Ayrıca, Kubbet’üs Sahra’nın yapılmasına destek veren 
Müslümanlar da bu kararı kabul etmezler. Bu hususta, Muciruddin el-Hanbeli’nin ‘’Abdulmelik’in 
insanların İbn-i Zübeyr’e bağlanmaması için Mekke’ye hac seferlerini yasakladığı görüşü’’ daha 
ziyade tercihe şayandır. İnsanların Hac yasağından dolayı oluşan öfkelerini dindirmek için, onları 
Kubbet’üs Sahra ve Mescid-i Aksa ziyaretleriyle meşgul etmek istedi. 

• El-Makdisi, Kubbetüs Sahra’nın yapımıyla ilgili başka bir görüş ifade eder. Ona göre,          
Abdulmelik’in Kubbet’üs Sahra’yı yaptırmaktaki maksadının Kudüs’te Kıyamet Kilisesi gibi          
Hristiyanların yaygın olan lüks ve ihtişamlı kiliselerine karşı rekabet etmek olduğudur ve       
Emevilerin bu hedefini de gerçekleştirdiğini dile getirmektedir. 

Kubbet’üs Sahra, sekizgen şekli, çiçekli desenleri, hilalleri, yıldızları, taçları kaplayan altın kakma 
mozaikleriyle ve süslü mermerleriyle yapıldı. İslam mimarisinin bu tartışmasız incisi, Kur'an 
ayetleri, Allah'ın güzel isimleri ve Peygamber’in (sav) adıyla Arapça hat ile süslendi.

• En önemlisi, Abdülmelik, Mescid-i Aksa’nın kutsiyetini pekiştirmek ve bu yapıyla Müslümanların 
arasındaki nüfuzunu artırmak istedi. Kubbet’üs Sahra’nın görünen nakışlarından şu          
anlaşılmaktadır: Son Peygamber’in mesajı, kapsayıcılığının doğruluğu ve İslam dini referans 
alınarak tesis edilen İslami görüşler.

• Kutsal kayanın İsra ve Miraç olayıyla olan bağlantısını doğrulamak istedi ve bundan dolayı 
Miraç’ı devam ettirmek istedi. İsra ve Miraç’ı bu şekilde anarken, Hz. Peygamber’in (sav) göğe 
yükseldiği kayanın üzerine bir kubbe (mescid) inşa ederek kutsiyetini pekiştirmek istedi. 

• Belki de Abdülmelik bu yapıyla, şehirde idari kurumlar ve çalışanlarıyla birlikte başlattığı          
Araplaştırma projesini hedefledi. Bu kubbe gibi uzak mesafelerden görülebilen bariz alametler 
(yapılar) inşa edilerek, şehirlerin İslami-Arap kimliğine sahip olduğuna işaret edilmek          
istenmiştir.

Emeviler Dönemindeki İmar Faaliyetleri
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Mescid-i Aksa

Kudüs’teki Kubbet'üs Sahra’ya ek olarak, Abdülmelik, yukarıda zikredilen sebeplerden dolayı 
Kıble Mescidini Kudüs’ün güneydoğu tarafına, Kubbet'üs Sahra’nın güneyine, batı ve doğu 
duvarları surlarının tamamlayıcısı olacak şekilde inşa etti. 

Abdülmelik döneminde Mescid-i Aksa'da altın ve gümüş kaplamalı 50 kapı, 7 mihrap ve 4 
minber vardı. Mescid ve Kubbet'üs Sahra, tavanlarında bakır zincirlerle asılı 5.000 lamba ile 
aydınlatılırdı ve Cuma, Ramazan ve bayramlar gibi özel günlerde insanların kalabalık 
olmasından dolayı bin adet mum yakılırdı. Avluda bulunan 24 havuz ile de Kubbet'üs Sahra’ya 
su sağlanmaktaydı.

Emevi Sarayı

Kubbet'üs Sahra ve Mescid-i Aksa'nın yanı sıra, yakın zamanda Mescid-i Aksa’nın güneybatı 
köşesinde, içinde Abdülmelik’in evini, Emirlik Binasını, Misafir Evini ve bazıları Velid bin 
Abdülmelik zamanında inşa edilen 3 Emevi Sarayını barındıran kalıntılara rastlandı.

  

     

 

Emeviler Dönemindeki İmar Faaliyetleri
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Kudüs’ten Bir Hatırlatma - Ayşe NURSOY

Mescid-i Aksa’nın doğu tarafında bulunan Yusufiye Mezarlığı’nın çevre duvarı TİKA tarafından 
renove(onarım) edilmişti. İki aşamalı olarak tamamlanan projenin ilk aşaması 2010, ikinci 
aşaması ise asıl ve ek işler olarak 2015 yılında tamamlanmıştı. 24 Haziran 2020 Çarşamba günü 
İsrail polisi eşliğinde gelen Kudüs Belediye ekipleri tarafından mezarlığın onarım faaliyeti ile ilgili 
bilgi içeren taş levhalar sökülmüştü.

İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi yetkililerinin yazılı 
açıklamasında, söz konusu tabelaların “izinsiz” asıldığı        
iddiasıyla söküldüğü ifade edildi. Oysa taş levhalar 2010 
yılında konulmuştu. TİKA proje ve faaliyetlerini iş birliği 
yaptığı ülkelerin bilgisi dahilinde hayata geçirmekle          
beraber, mezarlık renovasyonu için de yerel makamların 
talebi ve işbirliğiyle gerekli tüm prosedürler yerine          
getirilerek 2015 yılında tamamlanmıştı. Bu olay bölgedeki 
kültürel hazinenin tekrar düşünülmesine ve mezarlıkların 
gündeme gelmesi açısından önemlidir.

Babü’r Rahme Mezarlığında da 2017 yılında TİKA tarafından 
1. Etap Yol Yapım, Bakım ve Onarım işleri ile Silvaniye    
Gölgelik Tesisi Projesi gerçekleşmiştir.

Yusufiye Mezarlığı Güneydoğu Tarafından Giriş Kapısı Yusufiye Mezarlığı, Servi Ağaçları
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2018 Yılında Kudüs’te Bulunan Müslüman Mezarlıklarına Yapılan Saldırılar

2018 başlıklı kısa bir rapor hazırlamıştık. Bu Rapor ile hem Babü’r Rahme’de hem de Yusufiye’de 
çektiğimiz mezar taşı görüntülerinden oluşan; okunabilen, deformasyon sonucu okunamaz 
hale gelen, çeşitli mezar taşı başlıklarının bulunduğu, iki ayrı dosya hazırlama imkanımız          
olmuştu. O görüntülerden bir kaç tanesini bu yazımızda paylaşmak istedik.

Babü’r Rahme Mezarlığında sahabelerden, Hz. Ömer’in Kudüs’e tayin ettiği ilk kadı Ubade bin 
Samit, ilk vali Şeddâd bin Evs, Haçlı Seferlerinde Kudüs’ü savunmak için mücadele eden     
sonunda şehit olan birçok âlim ve emirin kabri bulunur. Aynı zamanda Eyyubi, Memlük ve 
Osmanlı tebaasına mensup birçok zat burada meftundur.

Babü’r Rahme Mezarlığı, doğu tarafından yukarı, 
Esbat kapısına doğru yüründüğünde Yusufi’ye 
Mezarlığı’nın hemen sol tarafından         
bulunmaktadır.

Fotoğraf; Babü’r Rahme Mezarlığının Esbat Kapısı 
yolu üzerindeki giriş kapısı.

Hilalin içinde demirden yapılmış “Allah” lafzı 
insanı durup uzunca düşündürüyor.

Kudüs’ten Bir Hatırlatma - Ayşe NURSOY
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Kudüs’ten Bir Hatırlatma - Ayşe NURSOY

Örneğin;

Bu mezar merhum Süleyman Sırrı Efendi’nin oğlu Kudüs-i Şerif Kadısı Ahmed Necmeddin         
Efendi’nin kabri. “Her nefis ölümü tadacaktır.” Ankebut Suresi 57. Ayet’in yazılı olduğu mezar taşı, 
1332/1914 tarihli. Hamidi başlıklı. Etrafı kim tarafından, korumak amaçlı olarak mı demir ile mi 
örtülmüş bilemiyoruz.

Bir diğeri yine hamidi başlıklı fes, kimlik bilgisi kısmı taşa gömüldüğünden kime ait olduğunu 
tespit edemiyoruz ve daha birçok taş bakımsızlıktan okunamaz halde bu şekilde ilgi ve alakaya 
ihtiyaç duymaktadır.

Sahada kültürel diplomasi  yoluyla, sağlam argümanlarla çok daha iyi varlık göstermemiz 
gerekmektedir.
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Son Osmanlı Askeri

Filistinli âlim Mescid-i Aksa'daki son Osmanlı askeri Onbaşı Hasan'ı anlattı

Filistinli âlim Şeyh İkrime Sabri, 1982 yılındaki vefatına kadar Kudüs'ü terk etmeyerek Mescid-i 
Aksa'daki nöbetini sürdüren Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan ile ilgili hatıralarını Anadolu 
Ajansı'na anlattı.
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Kudüs, insanlık tarihinin başladığı andan itibaren hep gündem olmuştur. Farklı inançlar ve    
devletler arasında mücadelenin öznesi olan bu bereketli toprak, son yüzyılda “İsrail sorunu” ile 
yüzleşmek durumunda kalmıştır. 

Misyonu “uluslararası barışı ve güvenliği sağlamak” olan Birleşmiş Milletler, İsrail sorununa karşı 
kurulduğu yıldan bugüne dek çok önemli kararlar almasına rağmen bu kararları uygulama 
veya yaptırım konusunda ciddi zafiyetler göstermiştir.

Bu sayımızdaki araştırma dosyamızda siz değerli okuyucularımızla Kudüs özelindeki BM        
kararlarını inceleyeceğiz.

Amaç, Filistin davasının uluslararası hukuk zemininde de haklılığını tüm çıplaklığıyla gözler 
önüne sermek, altını çizmek ve hatırlatmak…

Son söz, karar maddelerinde “kısmi” yanlı noktalar olsa dahi her şeye rağmen bu kararlar          
Filistin’in, tarih sayfalarında hakkının teslim edilmesidir.

181 sayılı karar (29 Kasım 1947)

BM Genel Kurulu'nun ortaya koyduğu Paylaşım Planı kapsamında, İngiliz manda rejiminin sona 
ermesiyle birlikte Filistin toprakları üzerinde birisi Arap diğeri Yahudi olmak üzere iki bağımsız 
devletin kurulması ve Kudüs'ün silahlardan arındırılmış, BM Vesayet Konseyi'nin himayesinde 
uluslararası bir statüye sahip olmasını öngörüyordu.

BM Kudüs Kararları - Ömer TÜRKMEN
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• Söz konusu statü 10 yıl yürürlükte kalacak, daha sonra referandum yoluyla halkın görüşlerine 
başvurularak gözden geçirilecekti.

• 4 Mayıs 1948'de plan çerçevesinde kendilerine ayrılan bölgede İsrail devletinin kurulması     
üzerine, Arap-İsrail Savaşı patlak verdi. Çatışmalar, BM kararının uygulanmasını engelledi.

• İsrail çatışmalar sırasında topraklarını genişletti, BM'nin rakamlarına göre 750 bin Filistinli 
mülteci konumuna düştü.

194 sayılı karar (11 Aralık 1948)

• 1948 Arap-İsrail Savaşı'nın sonuna doğru kabul edilen bu karar, Filistinlilerin göç etmek          
zorunda kaldıkları topraklara dönüşü ve Kudüs'ün uluslararası bir yönetime kavuşmasını      
içeriyordu.

• Karar, Kudüs'e BM yönetimi altında uluslararası statü verilmesi ve Filistin'deki kutsal          
mekanların korunması ve buralara serbest erişimin sağlanmasını öngörüyordu.

Kudüs şehrinin sınırları doğuda Abu Dis, güneyde Beytüllahim, batıda Ein Kerem, kuzeyde Şufat 
olarak belirlendi.

Karar kapsamında, "Evlerine geri dönmeyi ve komşularıyla huzur içinde yaşamayı arzulayan 
mültecilerin mümkün olan en yakın zamanda bu arzularını gerçekleştirmelerine izin verilmeli ve 
geri dönmemeye karar verenlerin arazileri için tazminat ödenmeli" deniyordu.

BM Kudüs Kararları - Ömer TÜRKMEN
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Karar ayrıca BM'nin arabuluculuğu görevlerini üstlenecek üç üyeli bir BM Filistin Uzlaştırma 
Komisyonu kurulmasını sağladı. Bu komisyonun üyeleri Türkiye, Fransa ve ABD idi.

Komisyon bölgelerin sınırları, mülteciler ve Kudüs'ün statüsü olmak üzere üç ana sorun üzerinde 
çalıştı, ancak nihai bir sonuca ulaşamadı.                                                                                                         

303 sayılı karar (9 Aralık 1949)

BM Genel Kurulu 303 sayılı kararında, 181 ve 194 numaraları kararlara atıfta bulundu ve Kudüs'ün 
kalıcı olarak uluslararası bir sistemin kontrolünde ayrı bir yönetimle (corpusseperatum)  
yönetileceğini açıkladı.

• Bu sırada Batı Kudüs İsrail tarafından işgal edilmişti, sonuçta karar uygulanamadı.

BM Kudüs Kararları - Ömer TÜRKMEN
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2253 sayılı karar (4 Temmuz 1967)

İsrail, 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda Doğu Kudüs'ün yanı sıra Gazze Şeridi, Batı Şeria, Sina          
Yarımadası ve GolanTepeleri'ni işgal etti.

Bunun üzerine BM Genel Kurulu aldığı 2253 numaralı kararla, İsrail'in Kudüs'ün statüsünü 
değiştirmeye yönelik faaliyetlerinden derin endişe duyduğunu belirtti, bu tedbirlerin geçersiz 
olduğunu ve İsrail'in bu tedbirlerden vazgeçmesi gerektiğini kaydetti.

38/180 sayılı karar (19 Aralık 1983)

BM Genel Kurulu'nun bu kararında İsrail'in "barışsever bir üye" olmadığı belirtilerek, bütün 
uluslara İsrail ile diplomatik, ticari ve kültürel bağları koparmaları çağrısı yapılıyor. İsrail'in BM 
Sözleşmesi'ne uymadığı da kaydediliyor.

İsrail ayrıca, Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria, Gazze Şeridi ve GolanTepeleri'ni işgalinden 
dolayı kınanıyor. Bu işgaller "uluslararası hukuk ile ilgili BM kararlarına aykırı ve yasadışı" olarak 
nitelendiriliyor.

BM Kudüs Kararları - Ömer TÜRKMEN
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BM bu kararla İsrail'e Kudüs dahil 1967'den beri işgal ettiği topraklardan çekilmesi çağrısı yaptı 
ve bunun "Orta Doğu'da kapsayıcı ve adil bir barışın sağlanması için ön şart olduğu" belirtildi.

Üye ülkelere İsrail'e silah ve askeri ekipman satmamaları ve İsrail'den bunları almamaları, 
ayrıca İsrail'e her türlü askeri yardımı askıya almaları çağrısı da yapılıyor.

10/22 sayılı karar (21 Aralık 2017)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul ettiğini açıklamasının 
ardından 10/22 sayılı karar BM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Kararda, Kudüs'ün statüsünü, karakterini veya demografik yapısını değiştirme niyetindeki     
kararların yasal bir etkisi olmadığı belirtiliyor ve nihai statüsüne BM kararları çerçevesinde 
yürütülecek müzakereler sonucunda karar verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Ayrıca BM'ye üye 
tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma" çağrısı yapılıyor.

Türkiye ile Yemen tarafından hazırlanan ve BM Genel Kurulu'nda kabul edilen karar, diğer kurul 
kararları gibi bağlayıcı değil ancak siyasi ağırlık taşıyor.

BM Kudüs Kararları - Ömer TÜRKMEN
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Gavanime Kapısı

İsimlendirilme sebebi olan Gavanime kapısının yakınında bulunmaktadır. Aynı zamanda Kalavun 
minaresi diye de bilinmektedir. Memlukler döneminde 1297 yılında inşa edilmiştir. 1329 yılında 
Silsile kapısı minaresi inşa edilirken bu minare de yenilenmiş ve son yıllarda bir restorasyona 
daha tabi tutulmuştur. Mescidi Aksa’daki en yüksek ve en fazla işlemeleri bulunan minaredir. Dört 
köşe taban üzerinde yine dört köşeli gövde ile uzanan minarenin en üst bölümü sekizgendir.     
Minarenin yüksekliği 38,5 metredir. İşgalci İsrail güçlerinin kazmış olduğu batı tüneli bu minarenin 
temellerini tehdit etmekte olup, oluşan kısmi hasar nedeniyle 2001 tarihinde restorasyon 
yapılmıştır.

Kaynak: www.mescidiaksaarsivi.com



Meryem aleyhi selam Türbesinin bulunduğu kilise’nin yamacından tırmanışı tamamladıktan 
hemen sonrakubbesi görülen küçük güzel bir yapıdır. 

Mucirüddin Hanbeli Kimdir?

Mucirüddin Abdurrahman Ebu el-Yemen el-Amri el-Âlimi el-Hanbeli, fakih, kadı ve tarihçidir. 
El-Uns el-Celil bittarihi el-Kuds ve’l Halil kitabının yazarıdır. Kitap Filistin topraklarındaki iki değerli 
şehrin tarihini anlatmaktadır.  Hicri 860 yılında doğdu ve 927 yılında ise vefat etti. Memluklu 
döneminin sonunda ve Osmanlı döneminin başlangıcında Kudüs'ün parlak şahsiyetlerinden 
biriydi.

Kubbenin Tarihi 

Kubbe 1942 yılında Yüksek İslamKonseyi tarafından yaptırılmıştır. Ortasında dört tarafı açık küçük 
bir kubbe olan, dört mermer sütun üzerine oturan, dört kemeri destekleyen dikdörtgen bir 
yapıdan oluşmaktadır.

Mezarın Bab al-Rahma mezarlığının doğusunda yer aldığını veyolun genişletilmesi için yapılan 
kazı çalışmaları sırasında keşfedilerek şimdiki yerine taşındığı da iddia edilmektedir.
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Şeyh Mucir Eddin El Hanbeli Kabri
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Muhammed Makdisi nasıl Kudüs’teki her hangi bir 
çocuksa Hatice Makdisi de Kudüs’teki her hangi bir 
kadın. Aslında tanıyorsunuz onu birkaç sayıdır 
dergimizin misafiri olan Muhammedin teyzesi.  Yaşı, 
sağlık durumu, eğitim durumu, ailesi nasıl olursa 
olsun. Murabıta Hatice, her kadın gibi mescidi aksa 
muhafızlarından. Zillet içinde yaşamaktansa izzet 
içinde ölmeyi tercih eden kadınlardan. 2. İntifada 
’nın başlaması ve erkek nüfusun çoğunluğunun 
tutuklanması, dolayısıyla mescidi Aksa’da erkek 
cemaatinin kalmayışının ardından kadınların    
mescidi aksa da nöbet tutmaya başlamış             
murabıtalar.
O üzerinde her çeşit silah olan israil askerlerine elinde Kur’an, dilinde tekbirden başka hiçbirşeyi 
olmayan, ama dik duruşu ile onlarca silahın arkasına saklanan askere karşı her şeyiyle kazanan 
mescidi aksa muhafızları demek “murabıta” bir anlamı “ibadete düşkün kişi, Allah’a kalpten 
bağlı insan”. İkinci ve daha iyi bilinen anlamı ise “düşman saldırılarına karşı koymak için sınır 
boylarına yerleşen asker, nöbetçi”.Bir yandanda öğrenci Hatice, Abu Dis’teki Kudüs           
üniversitesinin öğrencisi. Sabah namazı ile geliyor mescidi Aksâ’ya.  Kapıdan girmek için        
kimliğini vermesi gerekiyor. Ancak kimliğini israil askerlerine verebilirse girebilir çünkü. 

Koşa koşa geldiği bir gün yine kapıda işgalcilerin askeri, 

Bu kapının açık olmadığını söylüyor askerler. Ezan bitmek üzere. Meryem cemaati kaçırmaktan 
korkuyor. İtiraz ediyor. Girmeye çalışıyor. Ancak askerler inatçı, kuvvetle itiyor itiraz eden 
Meryem’i. El mahkûm, koşarcasına diğer kapıya gidiyor Meryem. Kullanılmaktan eskimiş        
kimliğini veriyor yine. Eski kimliği, çünkü her girişinde yahudi askerlerine vermek zorunda. Her 
gün, her vakit. Koşarak giriyor içeri. Son anda yetişiyor cemaate.  Hemen duruyor namaza. Bu 
sabah dersi var, okula gitmesi gerek. Bu yüzden namaz kılar kılmaz çıkıyor. Girdiği kapıya 
vardığında kimliğinin orada olmadığını söylüyor israil askerleri. Mecbur, diğer tüm kapıları 
dolaşıyor. En sonunda karakola gidip alması gerektiğini söylüyorlar ona. Yine yapacak bir şeyi 
yok. Hava çoktan aydınlanmışken kimliğini almaya israil karakolunun yolunu tutuyor.       
Vardığında ise uzun bir bekleyiş. Her gittiği polis onu bir başkasına yönlendirirken saatler sonra 
ikindi ezanının      okunmasına az vakit kala ancak alabiliyor kimliğini. Ne okula gidebilmiş, ne 
Mescid-i Aksa da kalabilmişti. Bir günü daha bir kimlik arayışı ile heba oluyor işte. Başından 
büyük öfkesi sıktığı avucuyla bilenirken yapabileceği hiçbir şey yok. Okula da gidememiş,     
mescidi aksa da diğer murabıtlar ile yaptıkları derslere de katılamamış. Bir günü daha böyle 
geçiyordu Hatice’nin.  Ertesi gün ise dün yaşadığına rağmen, ondan önceki gün yaşadığına 
rağmen, haftalardır, aylardır, yıllardır yaşadıklarına rağmen yine sabah ezanı okunmadan yola 
koyuluyor. Bıkmadan, usanmadan devam ediyor yoluna. Yine ilk kapıdan giremiyor. İkinci 
kapıdan girerek namaza 

Hatice Makdisi - Betül ERDOĞAN
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Kubbetussahra da namaza duruyor. Namazdan sonra dersleri var mescidi Aksa’da. Bu sefer 
hemen çıkmıyor. Namazdan sonra küçük çocuklara Kur’an öğretiyorlar. Çok çocuk yok bu sefer. 
Meryem her zaman çalıştırdığı Ayşe’yi görüyor kenarda. Yanına gidiyor. Derse başlıyorlar hemen. 
Saat ilerleyince kahvaltı yapıyorlar beraber. Evde ne varsa getirmiş herkes. Bir elma bir simit bile 
olsa. Avluya sofra kuruyorlar hep beraber. Ardından Kudüs tarihi dersi var. Emekli bir öğretmen 
hanım anlatıyor genellikle. Yaşının ilerlemesine aldırmadan her gün bastonuyla geliyor Meryem 
teyze. Ders kitaplarından öğrendikleri ile şahit olduklarını anlatıyor oradaki murabıtalara.          
Kalabalıklar yine bugün, sırf Kubbetüssahra’nın avlusunda elliden fazla kişiler. Anlatıyor Meryem 
teyze. Hitabeti kuvvetli. Çocuklar bile oyunu bırakıp dikkatle dinliyor. Hatice not alıyor Meryem 
teyzenin anlattıkları. Mezun olunca tarih öğretmeni olmak istiyor. Tüm bu tarihi yaşayan 
kadından alabileceği her şeyi almak istiyor, hiçbir dersini kaçırmadan dinliyor bu yüzden.         
Neredeyse bir saat boyunca anlatıyor Meryem teyze. Yoruluyor sonrasında. Ara veriyorlar. 
Herkes biraz kendi ibadeti ile ilgileniyor. Namazlar kılınıyor, Kur’anlar okunuyor. Ardından tefsir 
dersi yapıyorlar beraber. Sırayla bu ders. Anlatmak isteyen bir sure seçip bir hafta hazırlanıyor. 
Sonrasında tefsir dersinde anlatıyor. Öğle namazına kadar sürüyor bu ders. Ezanın okunması ile 
dersi bitirip huzur ile ezanı diniyorlar. Cemaatle namaza duruyorlar. Ardından ufak bir ikram. 
Hemen ardından israil askerleri giriyor içeri. Yanlarında yahudi turistler. Mescidi aksa da          
geziyorlar rahat rahat. Ayaklanıyorlar hep beraber. Tekbir sesleri. Askerler itip kakıyor          
çevredekileri. Ardından daha çok asker giriyor. Arbede sırasında israil askerleri birkaç kişiyi       
kollarından tutarak sürüklüyorlar. Bir kısmı tutuklanıyor. Bunları gören Hatice engel olmaya 
çalışırken bir israil askeri tarafından yere düşürülüyor. Üstü başı toz. Önemsemiyor bunu Hatice, 
Mescidi aksanın tozu bu. Ancak askerler buraya girememeli. Ayağa kalkmaya çalışıyor. Yine bir 
tekme geliyor bilmediği bir yerden. Canı yanıyor. Ama yine de kalkıyor güçlükle. Bu sırada israil 
askerleri çevredeki bir kısım murabıtları tutuklamış, tursitlerle birlikte dönüyorlar. Onlarca tam 
teçhizatlı asker, ellerinde imanlarından başka hiçbir şeyi olmayan kadınlardan korkarak kaçıyor. 
Tutuklananlara karşı hiçbir şey yapamıyorlar. Çaresizlik içinde orda kalmaya devam ediyorlar. 
Yürekleri bir nebze de olsa ferah. Askerleri gönderdikleri için. Ancak arkadaşları, kardeşlerini 
merak ediyorlar. Ailelerine haber gidiyor tutuklananların. Hatice bir iki defa gözaltına alınmıştı. 
Çok uzun süreli değildi bunlar. Ancak birinden dinlemişti. ‘Ben 15 kez gözaltına alındım ve         
bunların üçünde tutuklandım’demişti konuştuğu murabıta. ‘ Hapishane şartları kötüydü, su 
yoktu, kasıtlı olarak su vermiyorlardı. Abdest ve tuvalet için bile sudan mahrum bırakılıyordum. 
Bana insanlık dışı davranıyorlardı çünkü ben İbranice konuşamıyordum. “Sana İbranice          
istemediğin sürece hiçbir şey vermeyeceğiz. İsrail devletinde yaşıyorsun, İbranice bilmek          
zorundasın” diyorlardı sürekli. Sırf bu yüzden günlerce susuz bırakıldım.’ Diyerek anlatmıştı       
hapishane şartlarını.’ Suçlama, illegal bir yapıya mensup olmak, ribat, suç planlamak ve devlet 
düşmanlığıydı. Aksa’daki İsrail polislerinin amiri tarafından kişisel olarak hedef alındım.’ Diyerek 
eklemişti. Tüm bunları yaşayan, buna benzer olayları yaşayan, dinleyen herkes hala oradaydı. 
Tüm bunları bilen murabıtalar, eksilmeden hatta günbegün artarak devam ediyorlardı. Mescidi 
Aksa’yı ellerinden geldikçe korumaya çalışıyor, ahirette karşılığını almayı umut ediyorlar.

Hatice Makdisi - Betül ERDOĞAN
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Murabıtalardan bizlere mesajlar:

 ‘Araplar topraklarını sattılar’ iddiası, Siyonistlerin bütün dünyaya yaydığı en büyük yalanlardan 
biri, yaman bir kara propaganda. Hiçbir Filistinli toprağını satmaz. Tabii ki her ülkenin hainleri 
olabilir, istisna sayılabilecek bu kişileri saymıyorum ama şeref, haysiyet sahibi Filistinliler          
topraklarını satmadılar. İngilizler burayı işgal ettikten sonra çok çok ağır vergiler koydu ve bu 
vergileri sürekli artırdı. Bir süre sonra bütün çiftçiler vergi borçlarını ödeyemez duruma geldi. 
İngilizler vergi borcu olan çiftçilerin topraklarına el koydu ve o toprakları Yahudilere verdi, aldı. 
Benim rahmetli annem derdi ki ‘biz 1 karış bile toprak vermedik.’

Bizim buradan çıkmamız için her türlü şey yapıldı. Çok canlar verdik. Bırakın 67’yi, 48’i, İngilizlerin 
girdiği 1917’den beri öyle şehitlerimiz oldu, öyle kayıplarımız oldu ki... İnsanların bugün buradaki 
apaçık işgal ve katliam gerçeğine rağmen ‘Araplar topraklarını sattılar’ demeleri ve buna          
inanmaları çok ama çok üzücü.”

“Ben Mescid-i Aksa’da bir öğretmen olarak işine gitmek için sabah 7.30’da evinden çıkan ve 
ikindi vakti evine dönen bir kadınım, dünyadaki bütün çalışan kadınlar gibi. Ancak bir süre sonra 
işgal güçlerinin Aksa’da bulunuşumuzu hedef almaya başladığını hissettik. Defalarca Aksâ’ya 
girişimizi yasakladılar. Başlangıçta 15 gün uzaklaştırıldım Mescid-i Aksa’dan, sonra bu süre        
artmaya başladı. Sırasıyla Mescid-i Aksa’dan, kadim Kudüs’ten ve Batı Kudüs’ten 2 ay, 3 ay ve 6 
ay uzaklaştırıldım. Hakkımda alınan yeni bir kararla 6 ay Batı Şeria’dan da uzaklaştırıldım. Eski 
Şehir‘den yani Kadim Kudüs’ten 6 ay boyunca uzaklaştırılan ilk kadın da ben oldum.

Batı Şeria’ya ve Batı Kudüs’e girişimin neden yasaklandığını bilmiyorum. Geçen sene          
mabetlerinin yıkılış yıldönümünde isimlerimiz kara listeye alınarak Aksa’ya girişimiz yine          
yasaklandı. Hala da yasaklıyız.

Mescid-i Aksa’ya uzaktan bakıyoruz, ezan sesini duyuyoruz ama Aksa’nın çağrısına cevap        
veremiyoruz. İşgalciler Mescid-i Aksa’nın içinde Müslüman olan her şeyi, taşı, ağacı, insanı hedef 
alıyor. İşgal güçleri, ilim halkaları projesinin ilk gününden itibaren öğrencilere karşı baskılarını 
artırmaya başladı.”

Hatice Makdisi - Betül ERDOĞAN
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“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan çevresini 
mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her 
şeyi işitmekte ve görmektedir.”  (İsra,1 ayet.)  Peygamber efendimiz (s.a.v) Recep ayının 27. 
Gecesinde Miraca çıktığında, Mescid-i Aksa’ya ayak basmıştı. Karşısında onu bekleyen 124 bin 
peygambere namaz kıldırmış ve o gün birçok müjde alıp, Rabbimizle konuşmuştu. Ardından   
ümmetine bu hadiseden bahsettiğinde münafıklar başta olmak üzere ona gülmüş, inanmamış 
ve böyle bir şeyin asla olamayacağını dile getirmişlerdi. Oysa ki Hz. Ebubekir en başta olmak 
üzere “Bunu Resulullah’ın (s.a.v) ağzından duydunuz mu? Eğer o söylemişse doğrudur” diyecek 
ve şüphe etmeden inanacaktı. O gün bu hadiseyi Peygamberimizin (s.a.v) bizzat kendisinden 
duyup da inanmayan nasipsizler olduğu gibi bugünde, bazı “profesörlerin” Mescid-i Aksa     
aslında başka yerdedir, miraç hadisesi sadece bir rüyadır tartışmalarına pek de fazla          
şaşırmamamız gerekir. Çünkü Rabbimiz Araf Suresi, 30. Ayette şöyle buyurur: “Kimine hidayet 
verdi, kimi de sapıklığı hak etti. Çünkü bunlar, Allah'ı bırakıp şeytanları veli edinmişlerdi.”

Rabbimiz şüphesiz ki Peygamber efendimizi (s.a.v) bulunduğu yerden de kendi katına          
çıkarabilirdi. O, her şeye kadirdi. O, isterse bir deveyi bir iğne deliğinden dahi geçirebilirdi. Lakin 
buradan tefekkür etmemiz konu şudur ki, Allah bunca mucizenin ve müjdenin gerçekleşeceği 
yerin Mescid-i Aksa’da olmasını istedi. Ve yine düşünmemiz gerekir ki, Kabe yeryüzünde ki ilk 
ibadet yerimiz ve bizim için dünyada ki en önemli yerdir. Medine Peygamberimizin (s.a.v) ayak 
bastığı, vahiylerin indiği mübarek şehirdir. Lakin Mescid-i Aksa’nın bir farkı vardır ki, Rabbimiz 
ayetinde buyurduğu üzere “çevresini mübarek kıldığımız” diye bahsedilir. Bu övgü başka hiçbir 
mekan için bahsedilmemiştir. Peki kendimizle yüzleşip şu soruyu sorabiliyor muyuz? Rabbimizin 
Mescid-i Aksa’ya verdiği önemi bugün biz Müslümanlar olarak gösterebiliyor muyuz?

Bir annenin üç evladı olsa şüphesiz ki üçünü de aynı sever. Lakin içlerinden biri hasta olsa, işte 
onu bir ayrı sever. Bugün Müslümanlar için önemli üç şehirden biri olan, hastalaşan ve gün       
geçtikçe durumu ağırlaşan mübarek Mescid-i Aksa’nın bulundu Kudüs için yeterince dertleniyor 
muyuz? Şüphesiz ki Kabe’ye asla zarar gelemez çünkü Allah’ın koruması altındadır.         
Müslümanların koruyamadığı Mescid-i Aksa’ya ise her gün yüzlerce Yahudi ayak basmaktadır. 
Daha ne kadar gecikebiliriz kendimize gelmemize? Daha ne kadar farkına varamayız Mescid-i 
Aksa’da yapılan zulme? Kardeşim, Miraç gecesi yalnızca akrabalara atılan kandil mesajlarından 
ibaret değildir. Peygamberimizin (s.a.v) ayak bastığı o mübarek belde şu an esirdir. Biz ki        
uyuyabiliyorsak eğer yataklarımızda geceleri. Başımızı yastığa koyduğumuzda dert edinmiyor 
isek Kudüs’ü Şerif’i. Yarın ahirette hesap vakti açıldığında bu vebali edemeyiz telafi. 

Gel kardeşim, bugün her şeyin başlangıcı olsun. Kalbimizde Kudüs diye bir derdimiz bulunsun. Bu 
dert içimizde fetih aşkı doğursun. Dört bir yana dağılmış Müslümanlar tek vücut olup yürüyelim. 
Yürüyelim ki, arsızlaşan yahudi zulmü son bulsun. Mescid-i Aksa’da güneş Müslümanların        
üzerine doğsun…

Hasta Şehir Kudüs
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Kimlik Kartı

100 binden fazla Filistinlinin mahrum bırakıldığı temel insani hak: Kimlik kartı

Gerek işgal altındaki Filistin topraklarında hayata tutunanlar olsun gerekse yurt dışında zor şart-
lar gölgesinde yaşam mücadelesi veren mülteciler olsun halihazırda 100 binden fazla Filistinli, 
temel insani haklarından olan kimlik kartlarından yoksundur. Siyonist İsrail işgali nedeniyle bin-
lerce Filistinlinin bugün bile kimlikleri yok. 

İsrail makamları tarafından kimlikleri ellerinden alınan veya yeni dünyaya gelen ama kimliklerini 
alamayan binlerce Filistinli, resmi hüviyet kazanmak ve aile birliklerini sürdürebilmek için uzun 
yıllardır insani hakları olan kimlik mücadelesi veriyor. 

İsrail’in gayrimeşru uygulamaları ve Filistin Yönetimi’nin ihmalkarlığı sonucu kimliksiz kalan Filis-
tinliler, yasal taleplerinin görmezden gelinmesi üzerine kimliklerine, vatanlarına ve ailelerine 
kavuşmak umuduyla sosyal medya platformlarında kampanyalar düzenliyor. 

Karşı karşıya kaldıkları zulmü ve yaşadıkları tarifsiz acıları dünyaya duyurmak isteyen bazı Filis-
tinli sosyal medya kullanıcıları, Filistin kimliği sahibi olmadıkları için çocuklarından uzakta 
yaşamak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Kimlikleri bulunmadığı için yakınlık derecelerini ispat 
edemeyen diğer bazıları ise, yakın akrabalarını görmek için işgal altındaki topraklara gire-
mediklerini ifade ediyor. 

Filistinli aktivistler, İsrail makamlarının, Filistinlilerin sorunlarını duymazlıktan geldiğini ve uluslar-
arası sözleşmeleri çiğnediğini belirtiyor. 

Bir Filistinli vatandaş, “Aile birliğimizi kurmakta sorun yaşıyoruz. Annem birçok defa kimliklerimiz 
için resmi makamlara başvuruda bulunsa da maalesef hepsi sonuçsuz kaldı. Annem, babam ve 
kız kardeşlerim Umman’da ikamet ediyorken ben ve erkek kardeşlerim işgal altındaki Batı 
Şeria’da ikamet ediyoruz.” ifadelerini paylaştı. 

Siyonist İsrail 2000'de kendi elindeki nüfus kayıtlarına yenilerinin eklenmesi işlemini askıya aldı 
ve o zamandan bu yana Filistin Yönetimi’nin yaptığı değişiklikleri de kabul etmiyor. Bugün ise 
Filistin yönetimine sadece doğum ve ölümleri kaydetme, eskiyen kimlikleri değiştirme hakkı 
tanınıyor. Bu nedenle ne Filistin Yönetimi'nin ne de Gazze'de Hamas'ın Filistinlilere kimlik çıkarma 
yetkisi bulunuyor. 
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Şiir - Aişe Nur ŞİŞMAN

SAHRA’NIN KALBİNDE

Gökyüzünün mavisine

Kubbenin sarısına vurgunum

Ey bilge şehir

Nelere şahitsin sen,

Bir mazlumun bakışına, bir zalimin zulmüne,

bir çığlığa ve binlerce kurşun sesine...

Duy beni işlemeli Sahram

Kokuna hasret, sana vuslat

Her rekatta senin önünde miracın aşkıyla

zirvelere yükselmek istiyorum.

Tut elimden Kudüs!

Götür beni gönlünün kırık ülkesine

Öpeyi pamuk gibi taşlarını, dökülsün gözyaşlarım,

Sen sen diye çatlasın kalbim.

Bugün ümmetine ait en garip şehirim

Acılarla birleşmiş geçmiş ve geleceğim

Bütün güzellikleri barındırsa da içim

Çehrem kan ağlıyor,

Sıçrıyor her defasında üzerime

Yine de ümitsizliğe düşmüyorum her güneş doğduğundan

Belki bugün, belki bugün ümmetin ayaklanırda gelir

Ya Rasulallah.

Belki kulların toplanır avlumda, biter bu sancı...

Tıpkı sana gelen fatihler gibi

Bu kez fethi tek kişi değil, bir ümmet yapar belki.
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Puslu etrafın, sana dokunmak ne zor ne derin böyle

Oysa Rasülün göğe çıktığı mukaddes şehirsin sen

Ne bu hüzün...

Ne çok incindin şu dünyada

Taşların en çok ağlar haline

Gelenler dokunur, dokundukça parçalanırsın

Ama sen dik dur Aksa, çünkü mazlumların güç kapısı sensin,

Ümmetin miracı sensin.

Ne çok peygamber ayak bastı oralara

Birinin ayak izine denk gelir mi ayak izim, bilmem ama

Ben koklaya koklaya basmak isterdim her çehrene

Ve.. göğsümü gere gere, başım dimdik, ne gelirse amenna

Şehadet!

Ve şehadeti haykırıyorum,

Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah

Bir kez dahabin kez daha şahidim senin birliğine ve şahidim         
Hz. Muhammed(S.A.V) peygamberin olduğuna

Şahidim Kudüs’e Kudüs’te şahit olsun..

Şahit olsun, dimdik duruşuma.

Şiir - Aişe Nur ŞİŞMAN
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Haritanın Dili

1850 olarak tarihlenen haritamız aslında her yerde çizilenden farklı bir şey göstermiyor. Farkı  
renklendirilmesi. Dikkatle bakınca neredeyse tam merkezde “ Celile denizini”görüyorsunuz. Aşağı 
doğru inen Şeria nehri ile ”Ölü denize” ulaşıyor. Etrafı maalesef gösterildiği kadar yeşillik, ağaçlık 
değil. Ama direkt bakıldığında bir sloganı, bir gerçeği hatırlatıyor. Kadim Filistin sınırlarını en 
küçük haliyle tarif etmeye kalksanız kullanacağınız ifade

“nehirden denize kadar”

Nehir; Şeria

Deniz: Akdeniz

Filistin sınırlarını kutu kadar alan sıkıştırmaya, kasabadan az büyük şehir devletiyle kamuoyunu 
etkilemeye çalışanlara tarihi bir cevap….
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Kar ve Kudüs fotoğrafları geçtiğimiz ay bir taraftan seyir zevkimizi doyururken diğer taraftan 
mutlu geleceğe ait ümitlerimizi de tazeledi. Güneşin ışıklarını tamamen yansıttığı için beyazlığın 
zirvesi olan kardan bile aydınlık günlerin heyecanı hissedildi.

Hava çok soğuk, karanlık. Yol yok,  iz kalmamış ama Mescid-i Aksamızın sembolü ağaçlar hala 
yeşil, üzerindeki kar tanelerinden bir silkinişle kurtulup tekrar çiçek açacağı günlere az, çok az 
zaman kaldığını haykırıyor. Hava çok soğuyup karını boşalttıktan sonra adım adım ısınır zira

Kar da kendi mesajlarını bırakıyor münbit toprağa

Dünyada aynı şekle ait iki kar tanesi olmadığını hatırlatıyor önce. Her kar tanesi aslen gelip yer-
leştiği gibi her mümin kul da vekil göndermeden aslen burada olmalı diyor sanki

Kar gelir bir müddet üşür, sıkılırsınız ama eridiğinde suyu gıda olur toprağa, ondan arta kalan 
nitrojen bereket verir mekâna.

Bir de kar yağmışsa artık kışın yapacağı bir şey kalmamıştır artık, karanlık, kasvetli günlerin zevali 
yakındır ve müjdesi ilk tomurcuklar olan baharın……  

Fotoğrafın Anlattığı
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Karikatür
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Musa (aleyhisselam) Kabri 

Bir sonraki gün sabah kahvaltı yaparlarken rehberleri gelerek    
otobüslerinin geldiğini, kendilerini beklediğini haber verdi.          
Kahvaltıdan sonra hazırlıklarını yaparak lobiye inmelerini ve        
otobüse binmelerini söylüyordu.

Çok geçmedi ki otobüsleri Kudüs'ten ayrılmış doğuya doğru yol 
alıyordu. Çünkü sabahtı ve güneş ön taraftan    geliyordu. Arazi 
giderek çoraklaştı. Ana yoldan ayrılan geniş caddeler İsrailliler için 
yeni kurulan yerleşim merkezlerine doğru ilerliyordu. Bu yerleşim 
yerleri ana caddeye hem yakındı, hem de biraz içerideydi. Ana 
yoldan ayrılan yollar yalnız bu yerleşim yerlerine varıyordu. 
Böylece o yollara sadece bu yerlere gidecek insanlar giriyor,         
yerleşim yerlerinin emniyeti kolay sağlanabiliyordu.

Yer yer Filistinlilerin Kudüs'e gelmemesi için yapılan duvarların yanından geçtiler. Utanç duvarı 
olması gereken ve dünyanın gözleri önünde yapılan bu duvarlar uzayıp gidiyordu. Bu duvarların 
yapılmasına “Biraz ayıp olmuyor mu?” kabilinden birkaç söz söylenmiş sonra dünya sessizliğe 
gömülmüş, bu sessizlik içinde yapılan duvarlara yeni duvarlar eklenmişti. Duvarların parası da 
çok defa Avrupa, Amerika, Türkiye, Rusya gibi devletlerde oturan ve kazancına kazanç eklemeye 
devam eden Yahudiler tarafından gönderilmiştir.

Rehberleri Muhammed'in verdiği bilgiye göre bugün önce Lut Gölü'ne ve Eriha’ya varılacak, 
daha sonra el-Halil, Helhul ve Beyt’ül Lahm kasabalarına gidilecekti.

Dalga dalga uzanan kurusahralar bazen düzleşiyor, buralarda hurma, portakal ve greyfurt 
bahçeleri göze çarpıyordu. Ali ile Ayşe özellikle hurma bahçelerinin resmini çekmeye çalışıyor, 
camdan cama koşuyor, diğer yolcular da gülerek onlar yardım ediyor, kendi bulundukları 
pencerelere çağırıyorlardı.

Bu arada yolda giderek alçalıyor, yol kenarında deniz seviyesinden ne kadar aşağı inildiğini 
gösteren levhalar görünüyordu. Lut Gölü'nün yüzeyi deniz seviyesinden 400 metre, tabanı ise 
790 metre kadar aşağıdaydı. Levhalar bunun için iniş gösteriyordu. Hızlı inişlerde uçak      
alçalıyormuş gibi kulakları tıkanıyor, bunu önlemek için yutkunuyorlardı. Bir süre sonra otobüsler 
ana yoldan ayrılarak Sahra'nın ortasında yer alan, kuru sahra ile dost olmuş görünen bir         
külliyenin önüne geldiler. Burası Hz Musa (aleyhisselam)'nın kabrinin bulunduğu yerdi. Burası 
hakikaten Musa Aleyhisselam'ın kabrinin olduğu yer miydi? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak 
ihtimali yüksekti. Asırlar boyu da böyle bilinmişti ayrıca kabrin başka yerde olduğunu bildiren ve 
ciddiyet taşıyan bir bilgi de yoktu.

Esasen Allah Rasulü Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam'ın kabrinin nerede olduğunu biliyordu. Bir 
hadis-i şeriflerinde “-Orada olsaydım, size kabrini gösterirdim, yolun kenarında kızıl bir kum 
tepesinin yanında.” buyuruyordu.1
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Külliye, Hz Musa kabrini ve onun sinesinde barındıran mescidi kuşatan odalardan ve handan 
oluşuyordu. Musa aleyhisselam’ın çektiği yalnızlığı vurgular gibiydi. Dışarıda harabeye 
dönüşmüş bir kabristan vardı. Çevrede kupkuru tepeler görünüyordu.Giriş kapısı önünde birkaç 
hurma ağacı ve yeşillik, kuru ve kıraç dünyaya farklılık sunuyordu. Avlu içinde de bir kuyu ve 
yakınında hurma ağacı, ona yakın birkaç yeşillik göze çarpıyordu.

Mescide girdiler. İki rekat Tahiyyetü'l mescid namazı kıldılar. Musa aleyhisselam için dua ettiler. 
Ömer Efendi öz ifadelerle Hz Musa'nın mücadelelerini ve çektiği çileleri dile getirdi.

Rabb'inin yardımı ile milletini Firavun'un zulmünden kurtarmaya başarmış, geçmeleri için       
denizler yarılmış, aşılmaz çöller aşılmış, açlıkları indirilen “men”(kudret helvası) ve          
“selva”(bıldırcın) ile giderilmiş, içmeleri için taşlardan sular fışkırmış, Kudüs önlerine kadar 
gelmişlerdi.

Şimdi Allah için can ortaya koyacaklar ve savaşacaklardı.Yurtlarını hak edecekler, burada huzur 
içinde yaşayacaklardı. Ama onlar Firavun'un zulmü altında zillet içinde yaşamaya alışmışlardı. 
İzzet ve şeref düşünemez olmuşlardı. Gizlice Kudüs'e giren casusları, içeride halkın güçlü ve 
savaşa hazırlıklı bir halk olduğu haberini getirince savaşmayı reddetmişler, Musa aleyhisselam 
nice mucizeye şahit olan milletine;“-Nasıl reddedersiniz? Rabbim zafer vadediyor!” deyince de; 
“-Öyleyse sen Rabbinle birliktegit ve savaş,biz burada oturur bekleriz.” Diyorlardı. Musa          
aleyhisselam Rabbi ile birlikte düşmana karşı savaşacak, düşmanı şehirden çıkaracak, her şeyi 
hazır hale getirecek, Beni İsrail'de varıp hazır şehre yerleşecekti. Canları tatlıydı, Allah yolunda da 
vazgeçilemezdi. Gelecek nesillerin huzur ve rahatı için feda edilemezdi.

Onların bu nankörlüğü karşısında Musa Aleyhisselam'ın elleri yana düşmüştü.Yeniden çöllere, 
sahralara döndüler. Kırk yıl sahralarda kıvrandılar. Musa aleyhisselam da Mısır topraklarından 
getirdiği milletini Kudüs'e sokamadan bu dünyadan ayrılıp gitmişti.

Şimdi kabri de bu burukluğu ve sahraların ortasındaki yalnızlığı yaşıyor gibiydi. Çevresinde evler, 
sokaklar, cıvıldaşan çocuklar yoktu. Esen rüzgarların taşıdığı tozlarla dost olmuş, yolu düşen 
ziyaretçilerini bekliyordu.

1 Sahih-i Buhari, Enbiya (13/44)
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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!

K
ıb

le
 M

es
ci

di


