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EDİTÖRDEN

Editörden…
“hüzünsüz ramazan özlemi “ diye bir kapak hatırlıyoruz, güzel insanların hazırladığı bir dergide,
Altta da hüznün hemen akla getirdiği Kudüs’ten bir resim
Yine öyle oldu
“Şam kapısında oturan gençlere sataşarak” başladı köpek havlamaya
Sonra Şeyh cerrah mahallesi
Gazze’de mazlumların başına yağan bombalar...
Özellikle mi seçiyor ramazanı?
Muhtemelen evet
Niye?
Birçok sebep ileri sürülebilecek,
Bize bakanından başlayalım;
Müslümanlar ilk kıblelerinin hürmetine, en mazlum kardeşlerinin dertlerine o kadar duyarsızdır ki
Ramazanın sükûnetinde bomba atsanız uyanmazlar, harekete geçmezler mesajını tescillemek
için yapıyorlar sanki
Gerçi düşen bombalarla uykusu hafif olanlar hafiften ayağa kalkıyor ama
Sonra şeker, çikolata telaşı,
Son haftaya kalmış şampiyonluk düğümü
Pandemi sonrası tatil planı deyince onlar da unutuveriyor.
Unutan ve unutulanlardan olmamamız niyazı ile..
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İbrahimi
Duruş ve Kudüs
ALİ YELGÜN
Batı Şeria'nın
Nablus
kentindeki

Filistinliler,
Yahudi yerleşim birimlerine canları pahasına
karşı çıkıyor

Batı Şeria’nın Nablus kentindeki Filistinliler, sürekli genişleyerek işgali derinleştiren Yahudi yerleşim
birimlerine karşı canları pahasına mücadele veriyor.
Qais Omar Darwesh Omar, Çağrı Koşak |20.06.2021
Filistinliler bölgede sayıları giderek artan Yahudi yerleşim birimlerine karşı hemen hemen her gün
gösteri düzenlerken, İsrail askerleri protestoları şiddetle bastırıyor. Nablus'un Beyta beldesi
yakınındaki Cebel Subeyh'e inşa edilen Yahudi yerleşim birimine de bölge sakinleri, yürüyüşler ve
protestolarla tepki gösteriyor.
İsrail askerlerinin gösteriye göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra gerçek mermiyle
müdahale etmesi, Filistinlilerin yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oluyor. Bölgede
son haftalarda İsrail askerleri tarafından öldürülen 5 Filistinliden 4'ü Beyta'da hayatını
kaybederken, son 10 günde çocuk yaşta 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail askerlerince öldürülen akademisyenin
babası: Kızım çok hastaydı, kimseye saldırmaya
gücü yetmezdi
İsrail askerleri, genç akademisyene "araçlı ve bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla ateş ederek,
ölümüne neden oldu.
AVAD ER-RUCUB |19.06.2021
İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden genç akademisyenin, ciddi sağlık
sorunları yaşadığı ortaya çıktı. Baba Affane kızının, Kudüs'ün kuzeyindeki Hizma kasabası
yakınlarında İsrail askerleri tarafından önce "araçla ezme girişiminde bulunduğu, ardından da
araçtan inerek bıçaklı saldırı düzenlemeye çalıştığı" iddiasıyla öldürüldüğünü söyledi.
Kızının çok azimli biri olduğunu iki yıl önce Ürdün'deki Mute Üniversitesinde psikoloji alanında
doktorasını tamamladığını anlatan baba Affane, Mey'in bir öğretmenle evli olduğunu ve 5 yaşında
da bir kız çocuğu bulunduğunu belirtti.
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Kudüs ve Filistin
Müftüsünden İsrail
polisinin Mescid-i
Aksa’daki saldırısına
tepki

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan
haberde, İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'e bağlı
Hizma köyü yakınında 29 yaşındaki Mey Halid
Yusuf isimli Filistinli bir kadını ateş açarak
yaraladığı belirtildi. İsrail ordusundan yapılan
yazılı açıklamada, vurulan kadının Hizma köyü
yakınında

önce

"araçla

ezme

girişiminde

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed

bulunduğu, ardından da araçtan inerek bıçaklı

Hüseyin,

saldırı

İsrail

polisinin

Mescid-i

Aksa’da

düzenlemeye

çalıştığı"

Filistinlilere müdahalesini "düşmanca saldırı"

sürüldü.Açıklamada,

olarak niteledi.

askerlerince vurularak "etkisiz hale getirildiği"

Aşırı sağcı Yahudilerin
Şam Kapısı'ndaki
provokatif 'Bayrak
Yürüyüşü' olaylı
başladı

sürerken AA muhabirine yaptığı açıklamada,
"İşgal devletinin polis ve askerleri Mescid-i
Filistinlilere

düşmanca

saldırıyor." dedi. Fanatik Yahudilerin Hazreti
Muhammed’e hakaretini protesto etmenin bir
hak olduğuna vurgu yapan Şeyh Hüseyin, şu
ifadeleri kullandı:
"Çünkü bu kin, nefret, ırkçılık ve hakaretler
hiçbir

değer

ve

ahlakla

örtüşmüyor.

Bu

hakaretler tüm semavi dinler ile beşeri hukuk
sistemlerinde reddedilmiştir."

İsrail güçlerinin Doğu
Kudüs'te ateş açtığı
Filistinli kadın hayatını
kaybetti
İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te
"araçla

ezme

girişiminde

bulunduğu"

iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın yaşamını
yitirdi.
Mustafa Deveci | 16.06.2021

İsrail

yer almadı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesi

içinde

kadının

ifade edilirken, sağlık durumuna ilişkin ise detay

Esat Fırat |18.06.2021

Aksa’nın

Filistinli

ileri

Aşırı sağcı Yahudilerin işgal altındaki Doğu
Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinin Şam Kapısı’nda
İsrail polisi korumasındaki "Bayrak Yürüyüşü"
olaylı başladı.
Esat Fırat, Mustafa Deveci |15.06.2021
Aşırı

sağcı

Yahudileri

ellerindeki

İsrail

bayraklarıyla, Batı Kudüs’te başlayarak Enbiya
(HaNeviim) caddesinden Eski Şehir bölgesinin
Şam Kapısı'na ulaştı.
Şam

Kapısı

çevresindeki

Kanuni

Sultan

Süleyman caddesinde İsrail polisi koruması
altında tur atan Yahudiler, "Araplara ölüm"
sloganlarıyla
indi.Şam

Şam

Kapısı'nda

Kapısı

önündeki

gazetecilere

alana

söven

ve

sataşan Yahudiler, alanda bulunan Filistinli bir
kadın ve gence saldırdı.İsrail polisi, karşılık
vermeye çalışan Filistinli genci yaka paça
gözaltına aldı.
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Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada,

Başta Kubbet'üs-Sahra olmak üzere Kudüs'ün

İsrail polisi, Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi

mabetlerinin

çevresinde Filistinli gençlere plastik mermi ve

fotoğraflarından hazırlanan video mapping de

ses

Polisin

sergide

vurgu

Filistin'in, İsrail tarafından işgal sürecine yer

yapılan açıklamada, 33 kişinin yaralandığı

verilecek gösterimde, İsrail'in bugüne kadar

belirtildi. Aşırı sağcı Yahudiler, Şam Kapısı’nda

gerçekleştirdiği

düzenledikleri

“Bayrak

yaşadığı zulüm de anlatılacak. Sergide, Mayıs

Hazreti

2021'de Şeyh Cerrah Mahallesi'nde başlayan

bombalarıyla

ayrıca

gerçek

müdahale

mermi

etti.

kullandığına

provokatif

Yürüyüşü”nde

İslam

Peygamberi

Muhammed’e hakaret etti.

güncel

sunulacak.

ve

Mescid-i

katliamlar

etkileyici
Aksa'nın

ve

ve

Filistinlerin

işgalin seyri de ziyaretçilere sunulacak.

Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanlığı,
Kudüs'ü dijital
gösterimle anlatacak

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14
Haziran

-

Marmaray

12

Temmuz

Yenikapı

tarihleri

İstasyonu'nda

arasında
ücretsiz

ziyaret edilebilecek.

'Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı
tutmak için vaaz, hutbe
ve açıklamalarımız
devam ediyor'

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi, 14
Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda
açılacak.
Zeynep Rakipoğlu |12.06.2021

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Yılda birkaç kez
90 bin camimizde hutbe irat ediyoruz." dedi.
Fırat Taşdemir | 09.06.2021
Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı
(TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, "Kudüs
ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için
Cumhurbaşkanlığı
"360

Kültür

hazırlanan

İletişim

Sanat"
"Kudüs

Başkanlığınca,

vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor."

kapsamında

dedi. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca ikincisi

projesi
Dijital

Gösterimi",

14

düzenlenen Kudüs İstişare Toplantısı'nda yaptığı

Haziran'da Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda

konuşmada, Kudüs meselesiyle ilgili müzakere

açılacak.

yapmanın elzem olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı

Başkanlığından

yapılan

İletişim

açıklamaya

göre,

360 Kültür Sanat Kudüs Dijital Gösterimi'nde,
geçmişten bugüne Kudüs'ün tarihi kronolojik

2018'de İstanbul'da Uluslararası Kudüs Zirvesi
yaptıklarını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

olarak çeşitli dönem fotoğrafları ve arşiv
görüntüleriyle

zenginleştirilen

3

boyutlu

hologram filmiyle anlatılacak.
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"Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız kararlarla Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık.
Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü savunmanın istişaresini yaptık.
Bu bağlamda Müslüman ülke ve topluluklarla daha sıkı çalışma kararı alındı ve bu süreçte
beraber çalışmalar yaptık. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü bünyesindeki Umre Hizmetleri Daire
Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Daire Başkanlığı olarak değiştirdik, görev ve çalışmalarını bu
şekilde yapılandırdık."
İsrail'in son saldırıları üzerine daha çok Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan 125 dini lidere mektup
yolladıklarını hatırlatan Erbaş, "Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır." dedi.

Türkiye'nin bursuyla doktor olan Filistinli genç, 8
yıldır şifa dağıtıyor
İsrail askerlerinin baskısından dolayı bırakmak zorunda kaldığı tıp eğitimini Türkiye'nin sağladığı
bursla İstanbul'da tamamlayan Filistinli MohammedAbusharekh, kendisine kucak açan ülkede
mesleğini yapmanın gururunu yaşıyor.
Filistin'in El-Halil kentinde dünyaya gelen 33 yaşındaki MohammedAbusharekh, liseyi birinci olarak
bitirdikten sonra 2006 yılında Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.
Üniversitenin İsrail tarafında olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşayan Abusharekh, maruz kaldığı
baskılar nedeniyle okulunu bırakmak zorunda kaldı. Daha sonra Türkiye'den eğitim bursu alan
Abusharekh, 2007'de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesine kayıt yaptırdı.
Mezun olmasının ardından hayalindeki beyaz önlüğü ilk kez 2013 yılında Türkiye'de giyen
Abusharekh, aynı yıl Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı kazanarak Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)
Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı'nda ihtisas eğitimi almaya başladı. Kardiyoloji uzmanı
olarak 2017 yılında mezun olan Filistinli hekim, bir yıldır İzmir'deki özel bir hastanede hem hastalara
şifa dağıtıyor, hem de genç meslektaşlarına eğitim veriyor.
Mesleki birikimlerini tıp fakültesinde eğitim alan Türk gençlerine aktardığı için ayrı bir mutluluk
yaşadığını dile getiren Abusharekh, ülkesinden gelen birçok Filistinli hastayı da Türkiye'de tedavi
ettiğini sözlerine ekledi.

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden 'Kudüs ve
Aksa'ya yardım için fon oluşturulması' çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam ülkelerine Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yapılacak maddi
yardımların toplanacağı bir fon oluşturulması çağrısında bulundu.
Muhammed Semiz | 02.06.2021
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Birliğin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın savunulmasının
Müslümanlar için itikâdî bir yükümlülük, bu konuda gösterilen ihmalin ise ümmete karşı işlenmiş
bir suç olduğu ifade edildi.
İslam ülkelerine Din İşleri ve Evkaf bakanlıkları bünyesinde Kudüs ve Aksa'ya yapılacak maddi
yardımların toplanacağı bir fon oluşturmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak
üzere
bağımsız
uluslararası
soruşturma
komisyonu kurulacak
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız
uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etti.
Bayram Altuğ | 27.05.2021
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Koordinatörü Pakistan ile Filistin'in ortaklaşa yaptığı başvuru üzerine
düzenlenen oturumda, Doğu Kudüs de dahil işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan haklarının
durumuna ilişkin sunulan karar tasarısı görüşüldü.
Konseyde Almanya, Avusturya ve İngiltere temsilcilerinin karar tasarısı aleyhinde konuşma
yapması ve tasarıya hayır oyu istemesi dikkati çekti. Venezuela temsilcisi ise İsrail'in "soykırıma
varan insanlık suçlarını" şiddetle kınadıklarını vurguladı. Venezuela'nın yanı sıra Rusya da karar
tasarısı için lehte oy kullanılmasını istedi. Pakistan ve Filistin'in ortaklaşa sunduğu tasarı hakkında
yapılan konuşmaların ardından 47 üyeli konseyde oylamaya geçildi.
İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Pakistan
Senatosu,
Gazze
ablukasının
kaldırılması için dünyaya İsrail'e baskı yapması
çağrısında bulundu
Pakistan Senatosu tarafından kabul edilen bildiride, İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarındaki
“savaş suçları” kınanırken uluslararası topluma, Tel Aviv yönetimine Gazze’ye yönelik ablukanın
kaldırılması için baskı çağrısında bulunuldu.
Muhammet Nazım Taşcı | 26.05.2021
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Senatodaki muhalefet partilerince de destek verilen bildiride, dünyaya savunmasız Filistinlileri
“ırkçı savaş makinesi İsrail’in” saldırılarından korumak için bir an önce etkili ve somut adımlar
atması çağrısı yapıldı. Bildiride, Pakistan’ın Filistin halkı ile omuz omuza durduğuna işaret
edilirken İslamabad’ın, Filistinlilerin haklı mücadelesine kararlı desteği yinelendi.

Aksa'nın gönüllü kadın muhafızı: Aksa'yı ölene ya
da topraklarımız kurtulana kadar korumaya
devam edeceğim
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızlarından Hatice Huveys,
ölene ya da Filistin toprakları özgürleşene kadar Aksa'yı korumayı sürdüreceğini söyledi.
Abdurrauf Arnavut, Halime Afra Aksoy |22.05.2021
İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak bilinen "murabıtlar"dan
Kur'an-ı Kerim öğretmeni Huveys (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ten bu yana İsrail
güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındığını ancak sadece bir kere üzüntüden ağladığını aktardı.
Aksa'yla bağlantılı olma ya da Yahudi yerleşimcilerin alana girmesini protesto etme suçlamasıyla
2017'de 23 gün hapis cezasına çarptırıldığını söyleyen Huveys, soruşturmadan geldiği günlerden
birinde İsrailli kadın suçluların bulunduğu bölümde başörtüsü örtmenin veya pardösü giymenin
yasak olduğunun kendisine iletildiğini belirtti.
Huveys, "Onlara bunu yapamayacağımı anlatmaya çalıştım ancak kadın asker bana rağmen
örtümü çekti." ifadesini kullandı. İsrail güçleri tarafından 28 kez gözaltına alındım ancak ilk kez
başörtümü ve pardösümü çıkardıklarında ağladım." diyen Huveys, "Onlara namaz kılabilmek ve
erkeklerin beni böyle görmesini engellediği için kıyafetlerimi istediğimi söyledim ancak ne
ağlamam ne de sözlerimi işiten oldu."
Huveys, daha sonra bir mahkemeye şikâyette bulunduğunu ve örtüsünün iade edilmesi yönünde
karar alındığını aktardı. Ancak kontrol sırasında gömlek ve pantolonuyla kaldığını kaydeden
Huveys, o zamanları "zor günlerdi" diyerek anlattı.
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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İsrail ile
normalleşen ülkelere tanıma kararını iptal
çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere
yönelik saldırıları sonrasında İsrail'i tanıyan ve normalleşen ülkelerden tanıma kararını geri
almaları istendi.
Çağrı Koşak |17.05.2021
Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Ahmed er-Reysuni ve Genel Sekreteri Ali Muhyiddin
el-Karadaği'nin imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de
Filistinlilere yönelik saldırılarına karşılık fetva yayınladı.
Açıklamada, "Tanıma, normalleşme veya siyasi veya ekonomik destek dahil, İsrail işgaline ve
saldırılarına hizmet etmek sadece haram değil, işgal altındaki Filistin'e, Filistin halkına ve Mescid-i
Aksa'ya yönelik suçlara ortak olmaktır." denildi.
İsrail'i tanıyan ve normalleşen Arap ve Müslüman ülkelerinden tanıma kararını geri almaları
istenilen açıklamada, "büyükelçilikler, konsolosluklar, irtibat ofisleri ve dış ticaret ofislerinin
kapatılması" talep edildi.
Tüm Müslümanların zekat dahil, her türlü maddi, siyasi, ilmi ve iletişim desteğinin Filistin, Filistinliler
ve Mescid-i Aksa için seferber etmesi yönünde çağrı yapıldı.
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RÖPORTAJ - SAMİ EBU ZUHRİ
Kudüs en büyük tehlikeyle karşı karşıya
Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Kudüs’ün daha önce hiç görülmemiş bir tehlike ile karşı karşıya
olduğuna dikkat çekti. Yeni Şafak’a konuşan Ebu Zuhri, “İşgalciler Mescid-i Aksa’nın bahçesinde
kendilerine ait bir ibadet alanı oluşturmayı planlıyor” dedi. Zuhri, İsrail’in Kadir Gecesi’nden sonra
da Aksa’da büyük bir provokasyona hazırlandığı bilgisini aldıklarını anlattı: İşgalcilere göre
Ramazan’ın 28. gününe denk gelen 10 Mayıs günü ‘Kudüs’ün Kurtuluş Günü.’ Kutlama yapmak
üzere on binlerce fanatik Yahudi Aksa’ya baskın düzenleyecek. Bunun hazırlığını yapıyorlar.
Filistin’de Hamas direniş hareketi sözcüsü Sami Ebu Zuhri, işgalcilerin Kadir Gecesi’nden sonra
Mescid-i Aksa’da büyük bir provokasyona hazırlandığı bilgisini aldıklarını aktardı. Yeni Şafak’a
konuşan Ebu Zuhri, “İşgalcilere göre Ramazan’ın 28’inci gününe denk gelen 10 Mayıs günü
‘Kudüs Günü’. İbranice takvimine göre uydurdukları bu günü “Kudüs’ün Kurtuluş Günü” olarak
ilan edip, ‘Bayram’ kutlaması yapmak üzere on binlerce Fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya
baskın düzenleyecek. Bunun hazırlığını yapıyorlar.” uyarısında bulundu. Filistinliler’in, Kudüs’te
direnişlerini ne olursa olsun sürdüreceğini belirten Ebu Zuhri, “Ancak desteğe ihtiyaçları var. Yeni
Şafak aracılığıyla Türkiye’deki Müslüman kardeşlerimi Kudüs ve Mescid-i Aksa işgaline karşı
direnmeye çağırıyorum. Türk kardeşlerim Kudüs için ayaklansınlar, onların sesi olsunlar ve bu sesi
dünyaya duyursunlar.” çağrısında bulundu.
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AKSA’NIN BAHÇESİNE HAVRA
Hamas sözcüsü, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da yerleşimcilerin ibadet ettiklerine dikkat
çekerek, “Düşünün şöyle bir noktaya geldik. İlk kıblemize siyonist yerleşimciler giriyor ve
uydurdukları ibadetleri yapıyorlar. Bu dünyada görülmüş bir şey değil. Hiçbir Müslüman bir
Hristiyan’ın ibadet yerine gidip orada namaz kılmaya çalışmıyor ya da bir Yahudi’nin mabedine
girip ibadet yapmıyor.” tepkisini gösterdi. Zuhri, “Üstelik yerleşimciler ve fanatik gruplar Aksa’da
kendileri için hazırlanan özel bir mekana, günü belli saatlerinde gelecekler ve o saatlerde
Müslümanlar içeri alınmayacak. Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir Havra inşa etmeyi
hedefliyorlar. Ancak bu planı hayata geçirmeden önce siyonist yerleşimcilerin Mescid-i
Aksa’ya girip ibadet etmelerini normalleştirecekler.” sözleriyle de Aksa’yı hedef alan provokatif
planı açıkladı.
BASKI ARTIYOR
İşgalci yönetimin, Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme planının uzun yıllara dayandığını belirten
Hamas sözcüsü, “Bu planını daha hızlı hayata geçirmek için son zamanlarda baskılarını arttırdılar.
Mescidi-i Aksa’nın kapılarının kontrolünü zorla ele geçirdiler. Filistin halkının girişlerine
kısıtlama getirdiler. Yaş ve bölge sınırı koyuyorlar. Halkın çoğunluğunun girişi engelleniyor.
Bildiğiniz üzere Mescid-i Aksa’nın imam hatibi olduğu halde Şeyh İkrime Sabri’nin girişine mani
oluyorlar.” örneklerini verdi.
HEDEFLERİ YIKMAK
Mescid-i Aksa’nın çevresinde ve altında süren kazı çalışmalarına ilişkin de Zuhri, “İşgalciler
mescidin yıkılması için uğraşıyorlar. En ufak bir sarsıntıda yerle bir olsun istiyorlar. Kazı
çalışmalarının yıkıcı etkilerini çok açık bir şekilde görüyoruz. Aksa’ya yakın olan Filistinlilere
ait evler büyük hasarlar gördü, hatta birçoğu yıkıldı. Kazı çalışmalarının sonunda Mescid-i
Aksa’yı yıkmayı başarırlarsa onun yerine Süleyman Mabedi’ni inşa edecekler.” ifadelerini kullandı.
Normalleşme direnişimizi etkilemez
Sami Ebu Zuhri, bazı Arap ülkelerinin işgalci İsrail ile normalleşme anlaşmaları için, “Bu anlaşmalar
ile Filistin’e yönelik saldırılar meşrulaştırılmaya çalışılıyor ve Filistin halkına dayanışma duygusu
azaltılıyor. Böylece işgal devletinin kendini temize çekmesi için fırsat yakalaması sağlanıyor.
Kudüs’te çekilen acıların, zulmün, katliamların, haksızlıkların sesinin duyulmasını engelliyor. Biz
Filistinliler olarak işgale karşı durmakta kararlıyız. Normalleşme anlaşmaları direnişimizi ve
azmimizi etkileyemez.” değerlendirmesini yaptı. İsrail ile normalleşmeyi kabul eden ülkelerin
temsilcilerinin Mescid-i Aksa’ya İsrail polisinin korumasında girmesinin her şeyi anlattığına vurgu
yapan Zuhri, buna karşın, Türkiye’den Filisitin ve Kudüs’e yapılan ziyaretlerin, kendilerine yalnız
olmadıklarını gösterdiğini belirtti.
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Evleri silahla gasp ediyorlar
Kudüs’ü Yahudileştirme projesi ise devam ediyor. Sadece 2020 yılında işgalci İsrail güçleri
tarafından Kudüs’te Filistinlilere ait 800 ev/tesis yıkıldı. Oran olarak ise her ay Filistinlilere ait 70 ev
ve tesisin yıkımı gerçekleşiyor. 1967’den 2020 yılına kadar olan süreçte ise yaklaşık 5 bin ev ve tesis
gasp edildi. Siyonist işgalcilerin sadece Mescid-i Aksa’yı değil tüm Kudüs’ü Yahudileştirmeyi
hedeflediklerine dikkat çeken Hamas sözcüsü, “Bu amaca ulaşmak için evleri farklı bahaneler
uydurup yıkıyorlar. Tapusu ya da ruhsatı yok deyip insanların evlerini ellerinden alıyorlar.
Üstelik Müslümanların bu belgeleri almaması için çok ağır şartlar koyuyorlar. Kudüs’te
yaşayan Filistinlilerden yüksek rakamlarda yıllık vergi talep ediyorlar. Ödemedikleri takdirde
evlerini ellerinden alıyorlar. Bu evleri ya yıkıyorlar ya da siyonist yerleşimcilere veriliyor. Yıkım
kararı çıkan evleri ise kendi ellerinizle yıkacaksınız diyorlar. Aksi takdirde işgal belediyesi
yıkım işlemlerini yaptığında karşılığında 20 bin dolara kadar ulaşan fatura çıkarıyor.”
sözleriyle süreci açıkladı. Vahşi yöntemleri bununla da kalmadığını belirten Zuhri, “İki katlı bir eviniz
var diyelim. Eline silah alan yerleşimciler eve baskın düzenliyor. Burası bize dedemizden kaldı
deyip, evi gasp ediyorlar. Asla çıkmıyorlar. Yüksek sesle müzik açıp, köpekleri ev sahiplerinin
üstüne salıyorlar.” dedi.
Gazze acil yardım bekliyor
Kuşatma altında olan Gazze’de sağlık sisteminin çöktüğünü belirten Sami Ebu Zuhri, “İyi yetişmiş
doktorlar ve sağlık personeli olsa bile tıbbi malzeme yok. Pandemi ile sorunlar iki kat daha
arttı. Günlük bin vaka var ve günde 10 kişi vefat ediyor. Bu Gazze’nin nüfusuna göre yüksek bir
rakam. Öte yandan ilaçların girişi işgalciler tarafından engelleniyor.” dedi. İnsani krizin giderek
derinleştiğini belirten Zuhri, şehre günde en fazla altı saat elektrik verilebildiğini, içme suyu elde
etmek için altyapının yetersiz olduğunu ve yoksulluk oranının da yüzde %60’ın üzerinde olduğunu
belirtti. “Gazze’nin her türlü insani yardıma çok acil ihtiyacı var.” ifadelerini kullanan Hamas
sözcüsü, Türk sivil toplum kuruluşlarına ve belediyelerine çağrı yaparak, destek beklediklerini
belirtti. Zuhri, “Gazze’yi tıbbi açısından desteklemek için kardeş hastane projeleri hayata geçirilirse
büyük faydası olacaktır.” teklifinde de bulundu.
Röportaj Hatice Saka Yeni Şafak
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KADİM ŞEHİR KUDÜS TANITIM
KUDÜS HAKKINDA BİLİNMEYENLER
Kuruluşundan bugüne dünyanın yaşı kadar asırlar geçmiş,
Kendini hayal etmeyen fatih, serdar olmayan milletlerin hatıralarını yaşatmak için bıraktıkları
eserlerin gölgelerinin bile kendilerine müstakil yer bulamadığı Kudüs…
Tarihi, kadim
Toprağı, münbit
Havası bile fikir kokan…
Kudüs hakkında bilinmeyen bir şey kalmamıştır muhtemelen, ama zamanın ruhu gereği
bazılarının unutulması, önemlilerin gölgede kalması, bazı kavramların da birbirine karışması bir
gerçek.
Sevdiğini iddia edenlerin bugün bile düşmanlarının diliyle konuştuğunu görünce sonraki çağların
muhibbânına bir yol haritası oluşturmak için sayfamız okunmaya hazır bir mektup.
Okuyup, tez vakitte cevabı mektup mahiyetinde Kudüs’le buluşmanız niyazı ile…
GÜNCEL ve DOĞRU BİLGİLER
“Ddoğan güneş altında söylenmedik söz kalmamıştır” kaidesinin en çok kendini gösterdiği
yerlerden biri kuşkusuz Kudüs’tür.
İnsanlar konuşmuş, dilden dile aktarılmış
Yazdıkları kitaplar, onlardan çağlara mektup olmuş
Nasipli kulların bıraktıkları eserler hala bir şeyler söylüyor onların adına…
Söylenen söz çok olunca hatası da çok oluyor. Tarafgirlik kastıyla ya da insan olmanın doğal
sonucu acziyetten dolayı çok yanlış var, yanlış anlaşılan çok şey var Kudüs hakkında. Bilgi doğru
olsa da çağın idrakine göre güncellemek gerekiyor mevzuyu…
Mensubu bulunduğumuz fikir ve gönül coğrafyasının süzgecinden geçirerek Kadim belde hakkında birkaç malumatı arz etmeye çalıştığımız sayfaların istifadeye medar olmasını ümit ediyoruz…
KUDÜSÜN ÖNEMİ
Kur’an-ı Azimüşşan mekânlar içinde bir tek ona iltifat etmiş satırlarında
Tahrif edilmiş kitapların bozulmamış kısmı kaldıysa kutsala dair, Kadim Kudüs’ün tarihinden de
bahseder mutlaka
Hangi disipline mensup olursa olsun “efradını cami, ağyarını mani” konuşmak, yazmak isteyen
Kudüs’ün etrafında dolaşıyor mutlaka
Her sultan onunla taçlandırmak istemiş fetihlerini
Bu sebeple mümkün değil bir şeyler yazmak Kudüs’ün önemine dair, ciltler dolusu boş sayfanız
yoksa eğer.
Biz size Kudüs’ün önemine dair pencereler açtık, siz gönül zenginliğiniz, tefekkür ufkunuz ile seyredin muhabbet âleminin gözbebeğini…
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DEYR YASİN KATLİAMI
Deyr Yasin Kaliam Şehitleri
Filistin'de Deyr Yasin katliamının şahidi Meryem nine: Ailemin naaşlarını evimizdeki kuyulara
atmışlardı.
İsrail'in kurucu örgütleri tarafından 9 Nisan 1948'de Kudüs'ün batısındaki Deyr Yasin köyünde
gerçekleştirilen ve 254 Filistinli sivilin öldürüldüğü Deyr Yasin katliamından kurtulmayı başaran 83
yaşındaki Meryem Akıl o günleri acıyla yad ediyor.
İsrail devletini kurmak için İngiliz manda yönetimine ve bölge halkına yönelik terör eylemleri
düzenleyen ve liderliğini AvrahamStern'in yaptığı Lehi (Stern) ile MenahemBegin öncülüğündeki
İsrail Ulusal Askeri Örgütü (İrgun) militanları, Palmah ve Hagana gibi siyonist terör örgütlerinin de
desteğiyle 9 Nisan 1948'de Filistin'in Deyr Yasin köyüne baskın düzenlemiş ve 254 Filistinliyi
katletmişti.
Deyr Yasin katliamı Filistinlilerin, tarihi Filistin'in diğer bölgelerine ve komşu Arap ülkelerine
göçünde önemli bir faktör oldu. Bu katliam ayrıca 1948'de Arap-İsrail Savaşı'nın fitilini ateşleyen en
önemli nedenler arasında yer aldı.
Henüz 10 yaşındayken Deyr Yasin katliamında babasını, annesini ve iki ağabeyini kaybeden ve
bugün 83 yaşında olan Meryem Akıl (Umm Usame), işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah
Mahallesi'ndeki evinde konuk ettiği AA ekibine, Yahudilerin köye saldırısını, öncesi ve sonrasını
anlattı.
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Deyr Yasin’de neler yaşandı?
Kudüs’te kumaş ticareti yapan Muhammed İsmail Akıl’ın kızı olarak Deyr Yasin köyünde 1938
yılında dünyaya gelen Meryem Muhammed Akıl (Umm Usame), henüz 10 yaşındayken Yahudi
terör örgütlerinin köylerine düzenlediği katliamdan kurtulmayı başaranlardan ve katliamın son
tanıklarından.
Bugün 83 yaşında olan ve Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Umm Usame,
9 Nisan Cuma 1948 gecesi köylerine düzenlenen saldırıyı şöyle anlattı:
"Babam Kudüs’te kumaş ticaretiyle uğraşıyordu. Deyr Yasin’den her gün Kudüs’e gidip geliyordu.
Kudüs’te yaşayan halamın talebi üzerine Kudüs’teki evlerinde bir süre yaşadı. Babam, 8 Nisan’da
Filistin direnişinin komutanlarından Abdulkadir el-Hüseyni’nin şehadet haberini duymuştu ve o
gün köye geldi. Köy halkına Yahudilerin o gece köye saldırabileceğini söyledi ve nöbet tutmaya
başladı."
Meryem nine, babasının iki eşi ve 7 çocuğu olduğunu ve büyük ağabeyinin de babasıyla nöbet
tuttuğunu belirterek, "Evimiz üç katlıydı, babamla birlikte ağabeyim de nöbet tutuyordu. Yahudiler
şafak vaktine doğru, sabah ezanının okunmasıyla birlikte köye indiler. Araçları yoktu. Köyün
etrafını kuşattılar. Kimsenin köyden kaçmasını istemiyorlardı. Hepimizi öldürmeye gelmişlerdi.”
dedi.
Yahudilerin ilk olarak sabah namazı için abdest almaya çıkan bir köylüyü yakalayıp öldürdüklerini
ifade eden Umm Usame, “Ağabeyim onları görmüştü, onlara seslendi birkaç defa ama cevap
vermediler. Bunun üzerine onlara ateş etmeye başladı. Ağabeyim köydekilerin uyanması için de
ateş açtı ve çatışma başladı." ifadelerini kullandı.
Umm Usame evlerinin köyün doğu yakasında olduğunu belirterek, çatışmanın başlamasıyla kadın
ve

çocukların

kaçışmaya

başladığını

ancak

hiç

kimsenin

Yahudilerin

mermilerinden

kurtulamadığını vurguladı.
Ağabeyinin büyük bir kahramanlıkla savaştığına bu nedenle çatışmanın evlerinin etrafında
yoğunlaştığına dikkati çeken Umm Usame, "Bütün evimiz ateş altındaydı. Annemiz bizi nereye
saklayacağını bilmiyordu. Sonra annem babaanneme seslendi, anahtarı aldı ondan ve evlerinin
altındaki odaya kaçtık." diye konuştu.
Umm Usame, çatışmaların gün boyunca devam ettiğini ve bu çatışmalarda annesini, iki kardeşini
ve babasını kaybettiğini belirterek, 16 yaşındaki kardeşinin şehadetini gözyaşları içinde şöyle
anlattı:
"16 yaşında bir kardeşim vardı, öğrenciydi. Uzun boyluydu. Köyün girişindeki ablamın evine
sığınmıştı. Kız kardeşimin kapısını çaldılar ancak kapıyı açmadı ve kapıyı bombayla patlatarak
açtılar. Ablam ve tüm çocukları yaralanmıştı. Kardeşimi de evde gördüler. Boyundan dolayı onun
büyük olduğunu düşündüler. Kardeşime Kastel’de kaç kişi öldürdüğünü sordular. Ablam onlara
boyuna bakmayın bu hala küçük ve öğrenci dedi.
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Hayır bu Kastel’de bizimle savaştı dediler. Ablam ne olur onu öldürmeyin size para vereyim dedi
ve yanındaki 200 İngiliz sterlinini onlara verdi. Parayı aldılar ama kardeşimi bahçeye çıkarıp
başını eğdiler. Kafasına 5 tane mermi sıkıp şehit ettiler. Ablamın gözleri önünde öldürdüler onu."
Umm Usame, babasının diğer eşi, ağabeyi ve diğer çocuklarla evlerinin arka penceresinden
halasının evine, oradan da Ain Karem köyüne kaçarak katliamdan kurtulduğunu söyledi.
Dağlardan ve ormanların arasından gün boyunca yürüdüklerini ve akşam saatlerinde Ain
Karem’e ulaşabildiklerini ifade eden Umm Usame, "Ne korktuk ne acıktık ne de susadık. Rabbimiz
bizi korudu." dedi.
Umm Usame, AinKarem’den daha sonra Kudüs’ün El-Halil (Yafa) Kapısı’na bırakıldıklarını
belirterek, ağabeyinin babası, annesi ve diğer ağabeyini almak üzere Deyr Yasin’e geri
döndüğünü ancak onun, hepsinin şehit olma anlarına tanık olduğunu kaydetti.
El-Halil Kapısı’ndan da daha sonra Kudüs’ün Silvan Mahallesi'ne götürüldüklerini ve Silvan
halkının kendilerini büyük bir matemle karşıladığını vurgulayan Umm Usame, burada ailesinin
geri kalan fertleriyle beraber yaşamaya başladıklarını ifade etti.
Umm Usame, Filistin’in önde gelen isimlerinden Hind el-Hüseyni’nin kendilerini yetiştirdiğini
aktardı.
Deyr Yasin’de annesi, babası ve ağabeyi olmak üzere hayatını kaybedenlerin tamamının
cenazelerinin Yahudiler tarafından köydeki kuyulara atıldığını söyleyen Umm Usame, "Yollarda
öldürülenlerin tamamı kuyulara atıldı. Kadın, erkek ve çocukların tamamı. Ailemin naaşlarını da
evimizdeki kuyulara atmışlardı. Yahudiler Deyr Yasin’i aldı. Köyü yerle bir ettiler." diye konuştu.
Umm Usame, Kur’an-ı Kerim okuduğunu ve her daim Deyr Yasin’de hayatlarını kaybedenlere dua
ettiğini belirterek, Deyr Yasin’e ne kadar çok dönmek istediğini şu sözlerle ifade etti:
"Tüm dualarımda, özellikle sabah namazlarından sonra 'Ya Rabbim sadece biz değil Deyr Yasin’in
tüm mültecileri olarak köyümüze İslam bayrağı altında geri dönelim.' diye dua ediyorum."
"Bu eylemi yapmasaydık İsrail olmayacaktı"
Katliamdan sadece bir ay sonra David Ben-Gurion, İsrail devletinin kuruluşunu ilan etti.
Katliamı gerçekleştirenler arasında yer alan ve daha sonra İsrail Başbakanı da olan Menahem
Begin, "Bu eylemi yapmasaydık İsrail olmayacaktı." demişti.
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Haaretz gazetesinin 2010'da Deyr Yasin katliamıyla ilgili belgeler, raporlar ve fotoğrafların kamuya
açılmasının önündeki engelin kaldırılması için verdiği dilekçe İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından
reddedildi.
Yerel gözlemcilere göre söz konusu katliam, Filistinli Araplar ile Yahudiler arasında o dönem zaten
var olan nefrete yenilerini ekledi ve Filistin halkının hafızasında silinmez bir yer edindi.
Katliam gecesi
Katliamdan kurtulmayı başarabilen az sayıdaki tanığın daha sonra anlattıkları, 9 Nisan 1948'de
yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Buna göre, gece yarısı Deyr Yasin köyünü basan teröristler, anons yaparak halktan köyü terk
etmelerini istedi. Ancak bunun için mühlet tanımadan evleri yakmaya başladılar, dışarı çıkmaya
çalışanları da ateş açarak öldürdüler.
Deyr Yasin'de o gece 52 çocuk, ailelerinin gözleri önünde başları kesilerek öldürüldü, 60'tan fazla
kadın da vücutları parçalanarak katledildi.
Köydeki bütün erkekler ise öldürüldükten sonra su kuyularına atıldı.
Katliamdan çok az sayıda sivil yaralı olarak kurtuldu. Yaralı kadın ve çocuklar olayın ardından
çırılçıplak soyularak araçlara doldurulup Yahudi yerleşim birimlerinde dolaştırıldı.
Katliamdan başbakanlığa
Katliamı gerçekleştirenlerden MenahemBegin, 1977-1983 yıllarında İsrail Başbakanı oldu. Begin,
"Eğer ‘Deyr Yasin zaferi’ olmasaydı, İsrail devleti de olmazdı." diyerek saldırının meşruluğunu
savunmuştu.
İsrail yönetimi, 1948'de Yahudi terör örgütlerince yerle bir edilen köyü 1980'de GivatShaul adıyla
yeniden inşa etti ve tarihin en korkunç katliamlarından birine sahne olan Deyr Yasin'deki köyün
cadde ve sokaklarına katliamı gerçekleştiren teröristlerin adını verdi.
Filistinliler ise 1948'de kaybettikleri katliam kurbanlarını her yıl çeşitli etkinliklerle anmaya devam
ediyor.
Esat Fırat
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NEKSE 54. YIL DÖNÜMÜ
Bitmeyen işgalin başlangıcı olan Nekse’nin 54. yıl dönümü
5 Haziran, işgalci İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs, Gazze Şeridi ve Golan Tepeleri'ni işgal ettiği ve Arap
devletlerinin hezimetiyle sonuçlanan 6 Gün Savaşı'nın başladığı “Yevmu'n-Nekse”nin 54. yıl
dönümü.
Savaşın üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Siyonist İsrail’in, Batı Şeria, Gazze Şeridi ve
Suriye’deki Golan Tepeleri'ni işgal etmesinin olumsuz etkileri devam ediyor.
6 Gün Savaşı
Savaşın ilk kıvılcımı, Siyonist İsrail Hava Kuvvetlerinin 5 Haziran 1967'de Sina'daki Mısır Hava
Kuvvetlerine bağlı üsse yaptığı saldırıyla tutuşturuldu.
Arap ordularının yenilgisiyle sonuçlanan bu savaş 6 gün sürdü. Siyonist İsrail, Arap devletlerini çok
kısa bir sürede hezimete uğrattığını göstermek için bu savaşı “Altı Gün Savaşı” olarak anıyor.
Siyonist İsrail, 1967'deki savaşta Arap devletleri hava kuvvetlerinin neredeyse tamamını yok
etmenin yanı sıra savaşa müdahil olan orduların askeri teçhizatlarının yüzde %80’ine yakınını
tahrip etti.
Savaşta Müslüman Araplardan 20 bin kişi şehit olurken 800 İsrailli öldürüldü. Siyonist İsrail, 6 Gün
Savaşı'nda Ürdün, Mısır ve Suriye'yi yenerek Gazze Şeridi, Batı Şeria, Sina Yarımadası ve
Golan Tepeleri'ni işgal etti.
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NEKSE 54. YIL DÖNÜMÜ
Filistin Halkına Toplu Sürgün
Filistin istatistiklerine göre, "En-Nekse" savaşı işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden
yaklaşık 300.000 Filistinlinin yerinden edilmesine mülteci olarak civar ülkelerde yaşamak
durumunda kalmasına yol açtı. Çoğu Filistinli mülteci Ürdün'e yerleşti.
Bu savaşla birlikte göçmen Yahudilere özellikle Kudüs başta olmak üzere işgal altındaki Batı
Şeria ve Gazze’de yerleşme kapıları açıldı. Dünyanın dört bir tarafından toplanan Yahudiler, işgal
edilen Filistin topraklarına getirildi.
Altı Gün Savaşı'nın bitmesine rağmen Siyonist İsrail’in Batı Şeria’yı, Kudüs’ü ve abluka altındaki
Gazze’yi işgal etmeyi amaçlayan coğrafi ve siyasi planları hâlâ devam ediyor.
İsrail’in İşgal Emelleri
Her geçen gün Siyonist İsrail'in Filistin topraklarını işgal etme emeli artıyor. Hâlihazırda Siyonist
İsrail, Batı Şeria topraklarının yaklaşık %30'unu ilhak etmeyi planlıyor.
Filistin İstatistik Merkezi'nin verilerine göre Siyonist İsrail, 27 bin kilometrekarelik Filistin
topraklarının %85'ine el koymuş durumda. Filistinliler kendi vatanlarının sadece %15'ini
kullanabiliyor.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1967’de yayımladığı 242 nolu karar ile “Filistin topraklarının
silahlı güçler eliyle işgal edilmesini” kınadı ve Siyonist İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden
çekilmesini istedi. Fakat Siyonist İsrail bu kararı tanımadı.
Daha sonra, 1982'de Siyonist İsrail 1982'de, 1979'da Mısır ve "İsrail" ile arasında 1979'da imzalanan
sözde "barış" anlaşması nedeniyle Mısır’ın Sina Yarımadası'ndan çekildi.
Uluslararası meşruiyet kararlarına göre, Suriye topraklarının bir parçası olarak kabul edilen
Golan Tepeleri'nin durumu da farklı değildi. Ancak Siyonist İsrail Parlamentosu, çıkardığı bir
yasayla 14 Aralık 1981'de, işgal yoluyla ilhak ettiği topraklardan çıkmayı reddetti.
Siyonist İsrail’in bu kararı, uluslararası devletler tarafından tanınmamış ve BM Güvenlik Konseyi
tarafından da 17 Aralık 1981 tarihinde 497 sayılı kararla reddedilmiştir.
25 Mart 2019’da ABD Başkanı Donald Trump, "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini
ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzaladı.
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NEKSE 54. YIL DÖNÜMÜ
Filistin topraklarına yönelik işgal süreci hız kesmeden şu ana kadar devam etti. İşgal rejimi, 1993
tarihinde Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni doğrudan işgal girişiminde bulundu, ancak Filistin Kurtuluş
Örgütü ile İsrail arasında Oslo Anlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte sürecin durdurulmasına
karar verildi. Buna rağmen İsrail, ne Oslo Anlaşması'na ne de uluslararası kanunlara riayet etti.
Anlaşmaya göre, 1999'da geçiş döneminin bitmesinden sonra bağımsız Filistin devletinin
kurulması, İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde işgale son vermesi gerekiyordu. Ancak İsrail
sorumluluklarını yerine getirmeyerek Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerini daha fazla
güçlendirme yoluna gitti.
İsrail'in takındığı bu tavır üzerine barış süreci bozuldu ve siyasi müzakereler durdu.
Cunta rejimi, Filistin halkı ve toprakları hakkında sınırsız suç işledi. Dünya ise bütün bu olan
bitenlere sessiz kaldı, hatta birçok batılı ülke zalim İsrail’i destekledi.
Kaynak: Filistin Enformasyon
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ESKİDEN OLDUĞU GİBİ - GÜLŞAH KANBAY
Eskiden Olduğu Gibi
Bir cuma günü, mübarek Kudüs ziyaretimizin son günündeyiz. Ayrılacak olmanın verdiği hüzün ve
Cuma ' nın heyecanı bir arada. Zira diğer günler ekseri sessiz ve sakin olan Mescid-i Aksa'mız,
yaşlısı, genci, erkeği, hanımı ve çocuklarıyla cıvıl cıvıl bir bayram edasında sevinçli. Erkekler
güneyde, kıble tarafında kalan Kıble Mescidi ''nden itibaren saf tutarak, bahçeden
Sahra 'ya kadar yaklaşmış durumdalar. Hanımlar da Kubbetus Sahra ve hemen

Kubbetus
yanında

avludaki Silsile Kubbesi 'nin altında yerlerini aldılar. Bizler de çocuklarla daha rahat olacağından
dolayı Silsile Kubbesi 'nin serin gölgesi altına yerleştik. Arkadaşlardan biri yerini bize emanet
ederek abdest için ayrıldı. Kalabalık olduğu ve Cuma namazı sonrası vakit kaybetmeden
buluşma yerimize gitmemiz gerektiği için, birbirimizi kaybetmeden, bir arada durarak, toplu
hareket etmemiz gerekiyordu. Seccadesi ve bazı eşyaları da yanı başımda duruyor, yerin O' na
ait olduğunu belli ediyordu. Derken az sonra yaşlı bir hanımcağız geldi, seccadeye oturdu.
Çekinerek, çat pat konuştuğum birkaç kelime Arapça 'yla arkadaşımın abdest almaya gittiğini,
geleceğini söyledim. "Olmaz" dedi. Hâlbuki önümüzde boş olan çok yer var, oraları gösteriyorum,
lütfen diyorum.

Ama teyzem "arkadaşın geçsin oraya " diyor. Ben tabii üzüldüm, sustum.

Emanete sahip çıkamadım diye düşündüm. Şunu da eklemek isterim ki orada karşılaştığım tüm
Filistin'li hanımlar o kadar vakur ve zarifler ki... Gerçekten o mübarek toprakların asaleti ve cihad
ruhunu taşıyorlar, o mütebessim çehreleriyle bizlerde hayranlık uyandırıyorlardı. Bu teyzemle
böyle bir diyalog yaşamamızın da ayrı bir hikmeti oldu. Bir farkındalığa sebep oldu. Yanında
oturan genç Filistin'li hanım, endişeye kapıldığı belli olan gözlerle bakarak, " Türkiye 'den gelen bir
Türk. Sen kalk buradan, şuraya geç " dedi. Teyze geç farketmiş olmanın mahcubiyetiyle,
hemen kalktı. Allah razı olsun. Ama artık ben O'nun kalkmasıyla ilgilenmiyordum. Bu teveccühün
sebebi beni şaşkına çevirdi. Sanki ben sıradan biri değil de , Osmanlı hanedanından bir asilzade,
ya da padişahın kızıymışım gibi baktılar bana... Sanki; tıpkı eskiden olduğu gibi,

gerçek bir

Osmanlı evladı gibi ordularımızı alıverip, bitirecekmişim bu kanlı, hain zulmü gibi... Sanki tutsak
Kudüs güvercinin ayaklarından kırıp zincirleri,

uçuruverecekmişim gibi... Sanki çocuklarından

Kudüs yapan bir anne olacakmışım gibi... Atalarımın adaletle hükmedip, göğsünde bir inci gibi
muhafaza ettiği,

Adem as 'dan itibaren nice peygamberin ve son peygamber Efendimiz

Muhammed sav. 'ın emaneti bilip üstüne titrediği Kudüs' e lâyık bir vâris miydim ben? Ben
neymişim ve aslında kimim ben? Onlar ne görüyorlar bizde? Ümmet ne umuyor bu Osmanlı
evlatlarından? Peki biz ne bekliyoruz kendimizden? Rehavetle uyuşmuş kalplerimiz uyanmaya
hazır mı? O anda utanç ve kıvanç duyguları keşmekeş olup kalbime hücum etti. Yok, ben lâyık
değilim bu iltifata derken bir yanım; bir yanım, evet, bir zamanlar küffara aslan kesilen devleti
âliyenin bir ferdiyim ben. Ne gam! Şimdi pençelerini içeri çekmiş görünse de o bakışlarınızdaki
ümid hürmetine, sabrınızdaki sadakat aşkına dirilip geleceğiz! Hergün toprağa dökülen
şühedanızın kanları uğruna döneceğiz!
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ESKİDEN OLDUĞU GİBİ - GÜLŞAH KANBAY
Ey, mahzunluğuna hiç kıyamadığımız. Rasulullah efendimizin isteyene verecek bir şey
bulamadığında üzüntüyle yüzünü çevirmesi gibi, utandığımızdan başımızı dik tutup, gözüne
bakamadığımız. Ey, kaderi mübarek toprakların ve peygamberlerin çileli kaderine karışmış, şehid
olsun diye evlâd doğuran ana, şehid olmak için sırasını bekleyen mücahid Filistin'li kardeşim!
Hâlâ istiklal marşı istikbalden müjdeler veren bir milletin nesli olarak size ve kendi öz benliğimize
hatırlatarak deriz ki: Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir
vuracakmış? Şaşarım! Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım... Doğacaktır sana va'dettiği
günler Hakk'ın; Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın... Ruhumun senden ilahî, şudur ancak
emeli. Değmesin ma'bedimin göğsüne nâmahrem eli...
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FİLİSTİN’DE İNSAN HAKLARI - ALİ KOZAN
FİLİSTİN’DE İNSAN HAKLARI
İşgalci İsrail, İşgal Altındaki Filistin Topraklarında (İAFT) kendi yönetimi altında yaşayan
Filistinlilere karşı ayrımcılık uygulamaya devam ediyor. Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı
Şeria'da yüzlerce Filistinliyi ev yıkımları ve diğer zorlayıcı tedbirlerin dayatması sonucunda
yerinden ediyor. İsrail güçleri, İsrail ve İAFT'daki kolluk faaliyetleri sırasında aşırı ve orantısız güç
kullanmaya devam ediyor. İsrail işgal güçleri, geçtiğimiz senenin başında dokuzu çocuk olmak
üzere 31 Filistinliyi öldürdü; birçoğu, yaşam için bir tehdit oluşturmazken yasa dışı bir şekilde şehit
edildi. İsrail, Gazze Şeridi'ndeki yasadışı ablukasını sürdürüyor, sakinlerini toplu cezaya maruz
bırakıp oradaki insani krizi derinleştirmeye devam ediyor. Ayrıca kontrol noktaları ve barikatlar
aracılığıyla

İAFT'daki

Filistinlilerin

hareket

özgürlüğünü

kısıtlamaya

devam

ediyor.

İsrail

makamları, İsrail'de İAFT'dan binlerce Filistinliyi keyfi bir şekilde gözaltına aldı ve yüzlercesini
suçlama veya yargılama olmaksızın gözaltında tuttu. Çocuklar da dahil olmak üzere tutuklulara
yönelik işkence ve diğer kötü muameleler haksız yere uygulanıyor. Yetkililer, insan hakları
savunucularını, gazetecileri ve İsrail'in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Suriye'deki Golan Tepeleri'nde
devam eden işgalini eleştiren diğer kişileri hedef almak için bir çeşit ambargo uyguluyor.
Kadınlara yönelik şiddet, özellikle İsrail'deki Filistinli vatandaşlarına karşı devam ediyor
Günümüzde hala devam eden çatışmalarda çocuklar, kadınlar ve yaşlılar kısacası masum
insanlar canice öldürülüyor. İsrail, insan hakları evrensel bildirgesine uymamakla kalmayıp aynı
zamanda kendine destekçi ülkeler bulup yaptığı caniliğin savunmasını da onlara bırakıyor. En
çok kullanılan sosyal medya araçlarına tamamen hakim ve söz geçirebilen İsrail yapılan
paylaşımları kaldırtabiliyor ve tarafsız şekilde paylaşım yapan hesapları engelleyebiliyor bu
durumdayken acil olarak evrensel bir hamle yapılmalı ve bu tek taraflı hakimiyet düzenine son
verilmelidir.
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ALLAH’IN ADINI ANMAYA ENGEL OLAN ZALİMLER - MUHAMMED YILDIZ

Allah’ın Adını Anmaya Engel Olan Zalimler
“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.”
Sözlükte “secde edilen yer” anlamına gelen mescid (çoğulu mesâcid) terim olarak,
müslümanların namaz kılmalarına ayrılmış mekânı ifade eder. Secde, bir hadise göre müminin
Allah’a en yakın bulunduğu an olduğu, bu sebeple namazın en önemli rüknünü oluşturduğu ve
âdeta namaz ibadetini sembolize ettiği için hem Kur’an-ı Kerîm’de hem hadislerde hem de
diğer İslâmî kaynaklarda özel olarak namaz ibadetine tahsis edilmiş yerler secde fiiline nispetle
mescid diye anılmıştır. Sözlükte “toplayan, bir araya getiren” anlamına gelen cami ismi ise
başlangıçta sadece cuma namazlarının kılındığı büyük mescidleri ifade ederken daha sonra
bilhassa Türkler’de mescid kelimesi sadece çoğu mahalle aralarında inşa edilen küçük
mâbedler için kullanılmış, vakit namazlarının da kılındığı bütün büyük mescidlere de cami
denilmiştir. Ayrıca bayram ve cenaze namazlarının kılındığı açık alanlara musallâ, yol
boylarında üstü açık olarak inşa edilen mescidlere de namazgâh denilir. Taberî, âyette
mescidlerin harap olması için çalıştıkları bildirilen zümrenin hıristiyanlar olduğunu, zira onların
Kudüs’teki Beytülmakdis’i (Süleyman Mâbedi) tahrip ettiklerini, bu hususta Buhtunnasr’a
yardımcı olduklarını, Buhtunnasr Kudüs’ten ayrıldıktan sonra da Benî İsrâil’in bu mâbedde
ibadet etmelerini engellediklerini ileri süren görüşü tercih etmiştir.
Aradan yüzyıllar geçse dahi ayetin hakikati tecelli etmektedir. Geçmişte hıristiyanların yaptığı
gibi günümüzde de Mescidi Aksa’da ibadete engel olmak isteyen zalimler, Allah’ın adının
anılmasına olan kin ve nefretlerini açık bir şekilde belli etmektedirler. Ayette de zikredildiği gibi;
bunlardan daha zalim kim olabilir?

Kaynak: Kur’an Yolu Tefsiri
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ŞEYH CERRAH OLAYLARI - MUNA AL KURD

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyuran Filistinli Muna el-Kurd: İsrail bizi
susturmak istiyor.
İsrail makamlarının Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerine yönelik tehcir tehdidini dünyaya
duyurmakta önemli rol oynayan 23 yaşındaki Filistinli aktivistMuna, Tel Aviv yönetiminin Şeyh
Cerrah’ın sesini susturmaya çalıştığını belirtti.
Son

dönemde

evlerinden

tahliye

edilme

tehdidiyle

karşı

karşıya

kalan

Şeyh

Cerrah

Mahallesi'nde yaşayanların hikayesi, milyonlarca Filistinli için zorunlu göç, yağma ve
katliamların simgesi olan 1948'deki Nekbe'ye (Büyük Felaket) kadar uzanıyor.
İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği tarihte evsiz kalan 28 mülteci aile, 1956'da
Ürdün aracılığıyla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde iskân ettirildi.
Şeyh Cerrah sakinleri, onlarca yıl sonra bugün evlerinden tehcir edilerek ikinci kez mülteci
durumuna düşmek istemiyor.
Instagram’da 1,5 milyon takipçisi bulunan Filistinli aktivistMuna el-Kurd, yaptığı paylaşımlarla
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin saldırılarını tüm dünyaya
duyurmaya çalışıyor.

25

www.davamizkudus.org

ŞEYH CERRAH OLAYLARI - MUNA AL KURD

Muna ve ikiz kardeşi Muhammed el-Kurd’un da aralarında bulunduğu Filistinli aktivistler Şeyh
Cerrah'ta yaşananlara dikkati çekmek için Twitter'da #SaveSheikhJarrah etiketiyle bir
kampanya başlatmış ve bu etiket kısa sürede dünya gündemine girmişti.
İsrail polisleri, 6 Haziran 2021 sabahı Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerine baskın düzenleyerek
Muna ile kardeşi Muhammed’i gözaltına almış, uzun bir sorgu sonrası akşam saatlerinde
serbest bırakmıştı.
Muna, Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evinde konuk ettiği AA ekibine gözaltı ve sorgu sürecini
anlattı.
- Gözaltına alındığı gün neler yaşandı?
Muna el-Kurd, pazar sabahı baskın düzenleyen 7 kişilik İsrail polis ekibinin, kardeşi Muhammed’i
bulmak amacıyla evin altını üstüne getirerek arama yaptığını söyledi.
Filistinli aktivist, "Bana ‘Muna sen misin’ diye sordular ve benim ifadeye çağrıldığımı söylediler.
Sabah saatleriydi. Lavaboya girmeme, elimi, yüzümü dahi yıkamama izin vermediler." dedi.
Kelepçelenerek evden çıkarıldığını ve Doğu Kudüs’ün Selahaddin Caddesi'nde bulunan İsrail
polis merkezine götürüldüğünü aktaran Kurd, “Sorgu öncesi en az iki saat beni beklettiler. Tabii
ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum, belki de iki saatten daha fazla, çünkü ne telefonum vardı
ne saatim. Ama çok uzun bir süre beklettiler." diye konuştu.
Sorgu sırasında İsrailli memurların kendisini tehdit ettiğini vurgulayan Kurd, şunları anlattı:
"Sorgu odasına biri girdi ve bana ‘Sen bana köpek mi diyorsun?’ dedi. Ben de ona 'Seni
hayatımda ilk defa görüyorum' dedim. Bana 'Her hâlükârda her köpeğin günü gelir' dedi. Ben de
'Bana sövemezsin, hangi gerekçeyle bana sövüyorsun' dedim. O da 'Bunu sövgü olarak kabul
ediyorsan öyledir. Memnun musun yaptıklarından, işte kelepçelisin ve elimizdesin' diyerek
tehditler savurdu. Gerçekten çok provokatif ve tehditkâr bir üslup kullandı bana karşı."
Uzun bir sorgudan geçirildiğini aktaran Kurd, “güvenliği” tehdit etmekle suçlandığını
kaydetti.
Bu suçlamanın çok anlamsız olduğunu belirten Filistinli genç, "Biz kimin güvenliğini tehdit
ediyoruz? Biz evlerimizin önünde ve içinde durup çıkmayacağımızı, gelip evlerimizi çalmanızı
istemediğimizi söylüyoruz. Bundan başka ne yapıyoruz biz?" dedi.
Kurd, gözaltı günü birçok defa sorguya maruz kaldığını, ellerinin ve ayaklarının kelepçelendiğini
ifade etti.
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Polis merkezindeki sorgusunun ardından başka bir kapıdan çıkarıldığını aktaran Kurd, bu sırada
merkezin önünde aralarında babası Nebil El-Kurd’un da bulunduğu Filistinlilerin kendisiyle
dayanışma gösterisine polisin ses bombalı ve plastik mermili saldırısını gördüğünü, ancak
hiçbir şekilde babasıyla konuşmasına izin verilmediğini söyledi.
Kurd, polislerin kendisini fanatik Yahudi grupların bulunduğu Batı Kudüs’teki El-Meskubiyye
(Russian Compound) gözaltı merkezinin önüne bıraktığını ve bu sırada korkuya kapıldığını dile
getirdi.
Filistinli aktivist, "Batı Kudüs’teydim ve oradan evime nasıl gideceğimi bilmiyordum. Her tarafta
fanatik Yahudiler vardı. Doğrusu biraz korktum. Tüm sorgu boyunca korkmamıştım ancak
burada korktum. Bir tuzağa düşürüldüğümü düşündüm. Çünkü bu şekilde salıverilemezdim, hiç
kimse orada olduğumu bilmiyordu. Avukatım bile bilmiyordu. Belki de bir fanatik Yahudi
saldırısına maruz kalabilirdim. Bu durum da tamamen hukuka aykırıydı." ifadelerini kullandı.
- "Bu gözaltı bize bir gözdağıydı"
İsrail polisince gözaltına alınmasını bir yıldırma olarak değerlendiren Kurd, "Bu gözaltı bize bir
gözdağıydı, bizi korkutma amaçlıydı. Bize 'Dünyaya gerçeği yansıtmanızı istemiyoruz' demek
istiyorlar." dedi
Kurd, Şeyh Cerrah’a giriş ve çıkışların bir aydır İsrail polisince kapatıldığına dikkati çekerek,
"Mahalle sakinleri bile Şeyh Cerrah'a kimlik kontrolüyle girebiliyor. Hiçbir aktivistin veya destek
amacıyla gelen kimsenin girişine izin verilmiyor. Buna karşın Yahudi yerleşimciler silahlarıyla
çok rahat ve kolay bir şekilde mahalleye girebiliyor." diye konuştu.
İsrail makamlarının Şeyh Cerrah’ı kapatmakla kendilerini susturmayı hedeflediğini vurgulayan
Kurd, "İsrail, mahalleyi kapatarak bizi susturmak istiyor. Şeyh Cerrah sakinleri, burada yaşayan
500 kişi, susmayı reddediyor, yeni bir Nekbe yaşamayı kabul etmiyor." dedi.
Şeyh Cerrah’taki Filistinlilerin İsrail’in tehcir tehdidine karşı susması durumunda kendilerini
sokakta bulacaklarının altını çizen Kurd, şunları söyledi:
"Tüm bu kapatmalar, gözaltılar vesaire sadece Muhammed için değil, mahallenin diğer
sakinleri için de geçerlidir. Hepsi bize gözdağı vermek ve bizi korkutmak için yapılıyor. Bize
‘Susun,

daha

fazla

konuşmayın,

Filistin’in

gerçek

hikayesinin

dünyaya

ulaştırılmasını

istemiyoruz.’ demek istiyorlar."
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- İsrail mahkemeleri Filistinli ailelerin itirazlarını reddetmişti
Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yıllardır yerlerinden edilme tehlikesi yaşayan 28 Filistinli ailenin korku
ve endişeleri İsrail makamlarının baskılarıyla yeni bir boyut kazandı.
Kudüs Sulh Mahkemesi, Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine 2019'da Şeyh Cerrah Mahallesi'nde
oturan 12 Filistinli ailenin, evlerini yerleşimciler lehine boşaltmaları yönünde karar vermişti.
Karara göre, bu ailelerden 4'ünün Ocak 2021'de evlerini boşaltmaları gerekiyordu
Ailelerin itirazı üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması
kararlaştırılmış ancak İsrail Merkezi Mahkemesi, Şşubat 2021 ortalarında bu 4 ailenin itirazını
reddetmişti.
İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında 7 ailenin, evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak
üzere boşaltması kararı vermişti.
Mahkeme son olarak 4 Mart'ta Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinli ailelerin, karara
yönelik itirazlarını geri çevirmişti. Yüksek Mahkeme, 2 Mayıs'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi
yerleşimcilerle "anlaşmaları için" 6 Mayıs'a kadar süre tanımıştı.
İsrail Yüksek Mahkemesi 9 Mayıs 2021’de'ta görülen duruşmada nihai kararı hazirana
ertelemişti.

Kaynak:AA
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Şeyh Cerrah sakinleri 73 yıldır İsrail işgaliyle mücadele ediyor
İsrail'in Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği 1948'de evsiz kalan ve Şeyh Cerrah
Mahallesi'nde iskân ettirilen 28 mülteci aile, 73 yıldır İsrail işgaliyle mücadeleyi sürdürüyor.
İsrail'in zorla evlerinden çıkarmak istediği Filistinli aileler, 1948'den sonra ikinci kez mülteci olmak
istemiyor.
İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için
onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.
Bugün evlerinden tahliye edilme tehdidiyle karşı karşıya kalan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde
yaşayanların hikayesi, Filistinliler için zorunlu göç, yağma ve katliamların simgesi olan Nekbe'ye
(Büyük Felaket) kadar uzanıyor.
İsrail'in 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan ettiği Nekbe felaketinde evsiz
kalan 28 sığınmacı aile, Batı Şeria'nın Ürdün gözetiminde olduğu yıllarda Şeyh Cerrah'a
yerleştirildi. Filistinli aileler, Ürdün İnşaat ve Bayındırlık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Filistinli
Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) vardığı anlaşma gereği 1956'da söz konusu mahallede
iskân edildi.
Son dönemde mahalleyi tamamen ele geçirmeye ve burada bir yerleşim birimi kurmaya
çalışan İsrail ve Yahudi yerleşimciler, sahte belgeler yayımlamak da dahil her türlü illegal yola
başvuruyor.
Nekbe'de yurtlarından sürülen Filistinli aileler ise Ürdün aracılığıyla iskân edildikleri Şeyh
Cerrah'tan da tehcir edilerek ikinci kez mülteci durumuna düşmek istemiyor.
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Kudüs'teki sivil toplum örgütü Filistinlilerin Haklarını Koruma Ulusal Koalisyonu, Ürdün
hükümetinin, Filistinlilerin buraya yerleşmesine imkân tanıdığını ve UNRWA'nın, evlerin inşa
edilmesi için gerekli maliyeti karşıladığını ifade ediyor.
Ürdün İnşaat ve Bayındırlık Bakanlığı ile Filistinli aileler arasında yapılan anlaşmaya göre, Şeyh
Cerrah Mahallesi'nde iskân edilen ailelere, inşaatın tamamlanmasından üç yıl sonra sembolik
bir ücret karşılığında tapuların devredilmesi öngörüldü ancak Batı Şeria'nın işgal edildiği 1967'ye
kadar herhangi bir gelişme olmadı.
Bundan tam 54 yıl önce İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesiyle sonuçlanan bu
savaş, mülklerin Filistinli sahiplerine devredilmesi sürecine ket vurdu.
Ürdün tarafı ne yaptı?
Ürdün Dışişleri Bakanlığı 29 Nisan 2021 tarihin’de, Ürdün İnşa ve Bayındırlık Bakanlığı ile Şeyh
Cerrah Mahallesi sakinleri arasında imzalanan ve Filistinlilerin mülkiyet haklarını taahhüt eden
14 anlaşmanın onaylandığını ve belgelerin Filistin Dışişleri Bakanlığı ile Şeyh Cerrah Mahallesi
sakinleri ile avukatlarına teslim edildiğini duyurdu.
Açıklamada, Ürdün'ün Batı Şeria'yı işgal ettiği yıllarda bakanlık ile UNRWA arasında mahallede
28 konut inşa edilmesini öngören bir anlaşma imzalandığı hatırlatılarak, ancak 1967 savaşı
nedeniyle konutların sahiplerine devredilmesi sürecinin tamamlanamadığı kaydedildi.
Açıklamada ayrıca Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin haklarını teminat altına almasına yardımcı
olacak, 1954'te UNRWA ile yapılan anlaşma da dahil konuyla ilgili sözleşme, yazışma gibi tüm
resmi evrakın Filistin tarafına gönderildiği bilgisi verildi.
Mahallede sıkıntılar 1972'de başladı
Filistinlilerin Haklarını Koruma Ulusal Koalisyonunda kayıtlı belgelere göre, Şeyh Cerrah'ta
yaşanan sıkıntılar 1972'de gün yüzüne çıktı.
Mahallede 1956'dan bu yana ikamet eden Filistinli Muhammed es-Sabbağ da AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Sefarad Yahudileri Komitesi ile Aşkenazi Yahudileri Komitesinin 1972'de bu
topraklarda hak iddia etmeye başladığını belirtti.
İsrailli iki dernek ve bir grup yerleşimcinin, Filistinlilerin ikamet ettiği evlerin, 1876'da Yahudilere
ait arazinin üzerine yapıldığını öne sürdüğünü söyleyen Sabbağ, mahkemenin 1976'da,
haklarında dava açılan Filistinli aileler lehine karar verdiğini, ailelerin yasal bir şekilde bu
topraklara yerleştirildiğine hükmettiğini aktardı.
Sabbağ, ancak İsrail mahkemesinin, daha sonra, bir önceki kararını yok sayarak "yeni kayıtlara
göre" toprak mülkiyetinin İsrailli derneklere ait olduğuna hükmettiğini ifade etti.
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Yahudi avukat, yerleşimcilerle hilekâarca bir anlaşma yaptı
Sabbağ, 1982'ye gelindiğinde Yahudi yerleşim birimleri dernekleri tarafından Şeyh Cerrah'ta
yaşayan 24 ailenin evlerinden tahliye edilmesi için dava açıldığını belirterek, yasal sürecin
1991'e kadar devam ettiğini ancak Yahudi yerleşim birimleri derneklerinin bu süreçte sözde
mülkiyet hakkını ispatlayamadığını söyledi.
Filistinli 17 aileyi temsil eden Yahudi avukat TosyeCohen'in Yahudi yerleşimcilerle hileli bir
anlaşma yaparak Filistinlileri kandırdığını dile getiren Sabbağ, şöyle devam etti:
"Yahudi avukat, 1991 yılında, mahalle sakinlerinin bilgisi olmaksızın Filistinliler adına yerleşimciler
ile bir anlaşma imzaladığını itiraf etti. Anlaşmaya göre, bu toprakların mülkiyetinin İsrailli iki
derneğe ait olduğu kabul edildi. Bu şekilde bölgenin gerçek sahipleri, kiracı konumuna
düşürüldü."
"1948'den sonra ikinci kez mülteci olmak istemiyoruz"
Diğer komşuları gibi kendisinin de 1948'deki savaşta yerlerinden sürgün edildiğine, Yafa'daki
evlerinde şu an İsraillilerin oturduğuna dikkati çeken Sabbağ, "İsrail yasalarına göre bu
mülklerimizi geri alma hakkımız yok. Bu mahalleden de sürülerek 1948'den sonra ikinci kez
mülteci olmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.
Filistinlilerin kendisini savunması için tuttuğu Yahudi avukatın yaptığı anlaşma neticesinde
Filistinli aileler, İsrailli derneklere kira ödemek zorunda bırakılırken, kirayı ödemedikleri durumda
tahliye edilmekle tehdit edildi.
Filistinliler ise arazinin Yahudi yerleşimcilerin olduğunu kabul etmek anlamına gelen bu
anlaşmanın bir komplo olduğunu anladıkları için kiraları ödemedi.
Arazilerin Filistinlilere ait olduğunu kanıtlayan Osmanlı belgeleri
Arazinin Yahudilerin mülkü olduğu yönündeki iddiaları reddeden Filistinli aileler, söz konusu
toprağın mülkiyetinin Filistinli Hicazi ailesine ait olduğunu doğrulayan bazı Osmanlı belgelerini
daha önce Türkiye'den aldıklarını açıklamıştı.
Ancak İsrail mahkemeleri, yıllar boyu yerleşimci dernekler ile Filistinliler arasındaki davalara
bakmaya devam ederken, söz konusu toprağın mülkiyetinin Filistinli Hicazi ailesine ait olduğunu
doğrulayan Osmanlı belgeleri de dahil toprak mülkiyeti konusunu tartışmayı gerekçesiz şekilde
reddediyor.
Konuyla ilgili dikkat çekici bir gelişme de 2003'te yaşandı. İsrailli dernekler, illegal yollardan elde
ettiği toprak mülkiyeti haklarını bir Yahudi yerleşim birimi şirketine sattı.
Tahliye süreci
Yerleşimci gruplar, 2008 yılına gelindiğinde mahalledeki Filistinli aileleri tahliye için fiili adımlar
atmaya başladı.
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Bölgede düzenlenen eylemler, uluslararası ve bölgesel kınamaların gölgesinde Şeyh Cerrah'taki
El-Kered ailesi evlerinden tahliye edildi. Bu süreci 2009'da El-Gavi ve Hanun ailelerinin tahliyesi
takip etti.
Filistinli ailelerin çıkarıldığı evlere Yahudi yerleşimciler yerleştirildi. Bölgede yaşayan diğer
Filistinli aileler ise evlerinin korunması için mahkemelere başvurdu, ancak bir sonuç alınamadı.
Kudüs Sulh Mahkemesi, 2019'da Yahudi yerleşimcilerin talebi üzerine mahallede oturan 12
Filistinli ailenin evlerini yerleşimciler lehine boşaltmalarına karar verdi.
Karara göre, bu ailelerden 4'ünün ocakta evlerini boşaltmaları gerekiyordu. Ailelerin itirazı
üzerine kararın temyiz edilerek yeniden mahkeme sürecinin başlaması kararlaştırıldı ancak
İsrail Merkezi Mahkemesi, şubat ortalarında bu 4 ailenin itirazını reddetti.
İsrail Merkezi Mahkemesi, bu yılın başında da 7 ailenin evlerini Yahudi yerleşimcilere bırakmak
üzere boşaltması kararı verdi.
İsrail mahkemesi, 2 Mayıs 2021’de'ta Şeyh Cerrah'taki 4 aileye, Yahudi yerleşimcilerle
"anlaşmaları için" 6 Mayıs 2021 Perşembe gününe'ye kadar süre tanıdı. Bunun üzerine dün
akşam iftar vakti Filistinliler ile Yahudiler arasında mahallede kavga çıktı.
Kavganın ardından Yahudi yerleşimciler, evlerinden zorla çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan
Filistinlilere karşı silah kullandı. Sosyal medyaya düşen görüntülerde de iki Yahudi yerleşimcinin
ellerindeki silahlarla etrafa ateş açtıkları görüldü.
Tehcire yasal zemin oluşturan ırkçı yasalar
Bugün gelinen noktada İsrail, çıkardığı ırkçı nitelikteki yasalarla, Filistin toprakları üzerinde hiçbir
mülkiyetleri ve hakları olmayan Yahudi yerleşimcilerin o topraklara göç etmelerinin zeminini
hazırlıyor ve tehciri yasallaştırıyor.
İsrailli sivil toplum kuruluşu PeaceNow (Şimdi Barış) Hareketinin yayımladığı rapora göre,
İsrail'de 1970'de hukuki ve idari işler yasası çıkarıldı. Yasa, 1948'de Doğu Kudüs'te mülklerini
kaybeden Yahudilerin bunları geri alabileceklerini öngörüyor.
1950'de çıkarılan "Sahipsiz Mülkler Yasası" ise 1948'de evlerini terk etmek zorunda bırakılan
Filistinlilerin, işgal edilmiş Filistin topraklarındaki gayrimenkullerine el koymayı amaçlıyor.
Şimdi Barış Hareketinin raporunda, İsrail hukukunun, 1950 tarihli Sahipsiz Mülkler Yasasına göre,
1948'de İsrail'de mülklerini kaybeden Filistinlilerin mülklerini geri almalarına izin vermediğine
işaret edildi.
Böylece İsrail hukukunun açıkça belirtmeden, Yahudiler için ayrı Filistinliler için ayrı bir hukuk
uyguladığının kaydedildiği raporda, "Şeyh Cerrah örneğinde olduğu gibi, yasanın uygulanması
Filistinli mültecilerin evlerinden tahliye edilmesine yol açıyor ve aslında onları ikinci kez mülteci
yapıyor." ifadesi kullanıldı.
AbdelRa'ouf D. A. R. Arnaout, Zeynep Tüfekçi Gülay
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BAKMAK VE GÖRMEK - FURKAN TERZİ
Bir insanın bir dert sahibi olabilmesi için öncelikle derdini bilmesi, tanıması ve dahi o dert için
fedakârlık yapabilmesi lazım. Nasıl ki bir aşık sevdiğini düşünmekten gözüne uyku girmez, nasıl ki
bir anne yavrusu doymadan kendi yemek bile yiyemez işte gerçek dert sahibininde yattığı
yatakta, yediği lokmada kısacası her anında bir gölge gibi hissederse derdini işte o vakit hasıl
olur. Takip edenlerin bileceği üzere hemen hemen her Ramazan ayında yahudiler Filistin'li
kardeşlerimize zorluk çıkarmak ve kışkırtmak amaçlı tahriklerde bulunur ve bizler haber
kanallarında alışala gelmiş bir şekilde izlerdik bu görüntüleri. İşin en kötüsü de zulme alışmak ya
zaten. İşte bu Ramazan diğer kilerden farklı bir şekilde zulüm, işgale dönüştüğünde hepimiz
evlerimizde yine çaresizce izlemekle kaldık. İlk kıblemizde Müslüman kanı dökülürken biz gaflet
uykusuna daldık.
Tüm bu olaylar başlamadan önce sosyal medya da Davamız Kudüs hesaplarında paylaşımlara
devam ederken olaylar başladıktan sonra neredeyse 1/10 artışla tüm hesaplarımızda takipçi
sayıları artmaya başlamıştı. Bu durum ticari bir sayfa sahibini memnun etse de bizi düşünmeye
sevketti. Zira bizler bir olay olmadan Mescid-i Aksa'yı hatırlayamazdık. Haber kanallarında Kudüs
ile ilgili bir haber yoksa o zaman her şey süt liman demekti bazılarımız için. Ne acı ki bu halimizi
yahudiler bizden daha iyi bildikleri için devam ediyor hala bu zulüm. Tüm bu olaylar sürecinde
herkes ilk defa Kudüs için dertleniyor, Kudüs'e dualar ediliyor diye sevinirken yine her şeyin geçici
olduğunu öğrenmemiz çok zaman almadı. Zira İsrail'in "sözde" ateşkes antlaşmasına inananlar
tekrar takipten çıktı, tekrar daldılar gaflet uykularına. Oysa bilmiyorlar ki, Filistin'de hep masum
bebekler şehit oluyor. Bir sabah uyandıklarında yaşadıkları binalar enkaza dönüyor. Filistin'de
hiçbir vakit ateşkes olmadı ve de olmayacak. İşte bu yüzden görmek isteyenler önce bakmasını
bilmeli. Kalbinde ki imanı merak edip yakından görmeli. Bu devirde gerçek bir mümin olmak için
Kudüs'ü dert edinmeli.
Filistin'de Ramazan ayı boyunca yapılan saldırılarda 64’ü çocuk, 38'i kadın, 17'si yaşlı, 227 şehit,
1620'si çeşitli yaralarla yaralandı. Babaların, annelerin kalplerinde ki hüzünlere ateşkes işlemiyor.
Lakin nasıl ki Allah kuluna kaldıramayacağı yükü yüklemez ise onlar da bu durumu yük olarak
görmeyip "hamdolsun evlatlarım şehit oldu" diyebiliyorlar. Çünkü onlar bakmasını biliyorlar.
Hayatta ki tüm olaylara, başlarına gelen tüm felaketlere iman penceresinden baktıklarında işte
ancak bu şekilde yaşamaya devam edebiliyorlar. Sanki şehit vermemiş gibi bir anne evladını,
hala savunabiliyor Mescid'i Aksa'yı. Çünkü biliyor ki, burası Peygamberimizin ayak bastığı toprak.
Burası bize emanet, burası bizim namusumuz deyip şehit olacak gençler yetiştirmeye devam
ediyor Filistin'de anneler. Ne diyor Zarifoğlu "Bir duruşu olmalı insanın; bir bakışı, bir anlayışı, bir
aşkı, bir davası olmalı." Bizim derdimiz de davamız da Kudüs olmalı. Ta ki fetih oluncaya dek.
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ELEST BEZMİNDE KUDÜS - RUMEYSA NESİBE BORA
Elest bezminden aşinasın O mâbede..
Sevilmeye en lâyık beldelerdendir O ... Sancıların olsun, önce,Kudüs’ü tanı ve bağrında ki cevher
Mescid i Aksa yı..
Sonra senden doğan, bu kutsal sevgiyi büyüt.. En kıymetli gönül hazinelerindendir O...
Kalp, nazargâhı ilâhi değil mi? Temizle kalbini, ki orada cereyan edebilsin bu sevgi. Düşünmeden
edemezsin sevdiğini, herkese bahsetmek istersin. İşte böyle hep yâdında olsun. Bir araya
geldiğin her kim varsa anlat Kudüs’ü. Bir damla göz yaşın olsun seherde, sonra bir damla daha..
Sevgisiyle, kalbin ışıldasın.
Anne ol Kudüs'e! Düşün ki, yavrunun dişini biri kırsa, ağzı burnu kan içerisinde olsa; üzüntün ve
öfken ne şiddette olurdu? Bir annenin evladı da işte Kudüs müdafaasında, kanlar için de orada.
Düşün ki, evini nasıl yaptıysan öyle yıkacaksın deseler... Yıkmazsan, zorla helal kazancından
vereceksin, biz yıkacağız deseler... Baş kaldırdınız, bunu fırsat bilip tutuklasalar,
binbir türlü bahaneyle yıllarca hapishaneden çıkartmasalar... Nasıl bir hasret, nasıl bir nefret
duyardın bir düşün?.. Nice hanımlar, beylerinden bu şekil de ayrıldılar. Nice evlatlar da ana
babalarından...
Düşün ki, bereketli topraklarda arazine zeytin ağaçları ekip büyütmüşsün, bir bakıyorsun
yakmışlar, sökmüşler.. İçinde ki yangını bir düşün! Bu kadar nefret tohumu ekip büyütmüşse
düşmanın; sen de aksi gibi daha çok sevmeli ve Kudüs ve Aksa diye muhabbet tohumu
ekmelisin gönüllere! Eğil, yavrunun kulağına de ki: "Kudüs sevilmeye çok layıktır! Unutma " Sonra
o yavrucak büyüsün ve haykırsın cihana: "Kudüs sevilmeye çok layıktır! Seni çok seviyorum
Kudüs!
Seni çok seviyorum el-Aksa!"
Cenab-ı Hak, Rasulullah Efendimiz (sav) i Mescid-i Aksa dan miraca yükseltti biliyoruz. Namaz
emriyle geldi ve mü'minler yıllarca oraya yönelerek namaz kıldılar, evet biliyoruz.
Her namaz da hatırına gelse ilk kıblemiz, günde 5 vakit! Böyle mi olurdu müdâfan, sevgin,
merhametin? Ey Müslümanım diyen kardeş, bir bak Kudüs hayatının neresin de?.. Orada ki
kardeşlerine yapılan zulüm reva mı? Neden susuyorsun öyleyse? En azından buğuz et! Bu davayı
dert edinenlerin saçı sakalı ağırdı. Uykuları kaçtı. Dertleri, Rahmanin rahmetini üzerlerine
yaymasına vesile oldu.
Kur'an-ı Kerim de Hak teâlâ, Peygamber kıssalarına dikkatlerimizi celbediyor.. Peygamberlerin
büyük bir kısmının hayatı ise Kudüs’te geçiyor. Ama biz yine de döndürmüyoruz yüzümüzü!
Okumuyoruz. Anlamıyoruz. İlâhi beyan bu kadar açık olmasına rağmen!
Sevgi ispat ister, kantarıfedakârlık.
Kudüs için ayağa kalk artık ne olur!..
Bu sevgiyi taşırsan eğer, işte o zaman ruhun yükselecek!
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Filistin’de ulusal birlik hayalleri başka bahara mı kaldı?
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında
22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen Filistin genel seçimlerinin ertelendiğini açıklaması
bölgede büyük yankı uyandırdı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında
22 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilen Filistin genel seçimlerinin ertelendiğini açıklaması
bölgede büyük yankı uyandırdı. Açıklamada seçimlere ilişkin yeni bir takvimden söz edilmemesi
ise dikkatleri çekti. Mahmud Abbas bu karara gerekçe olarak İsrail devletinin işgal altındaki
Doğu Kudüs’te seçim yapılmasına izin vermediğini ve bu durumun Filistinlilerin seçimlere
güvence altında katılımını tehlikeye soktuğunu öne sürdü. Filistin Yönetimi’nin erteleme kararı
Filistin kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Coğrafi olarak bölünmüş durumdaki Filistin’de
demokratik seçimler 2006’dan bu yana 15 yıldır yapılamıyor. Son zamanlarda seçim sürecine
paralel olarak yaşanan gelişmeler de Filistin’in parçalı siyasi yapısını bir kez daha gözler önüne
serdi.
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Doğu Kudüs’te Filistin seçimi mümkün mü?
Filistin’deki siyasi yapılar içinde ortaya çıkan ihtilafları ve istikbale matuf öngörüleri irdelemeden
önce, seçim iptaline yol açan krizin gerekçesi olan Doğu Kudüs’teki mevcut duruma kısaca
değinmek gerekiyor. İsrail Doğu Kudüs’ü 1967’deki Altı Gün Savaşı’ndan bu yana işgal altında
tutuyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 242 sayılı kararı dahil olmak üzere
uluslararası merciler ve aktörler mevcut durumun hukuksuzluğunu tasdik ediyor. Bugüne
akseden pek çok sorunda, 1967’deki savaşın bugüne ulaşan sonuçlarının, henüz tazmin
edilemeyen adaletsizliklerinin izleri bulunuyor. O günden beri işgal altında bulunan parçalı
sınırlar ve demografik yapı, günümüzde ortaya çıkan siyasi ya da sosyal pek çok güncel soruna
zemin teşkil ediyor.
Mevcut durumda Doğu Kudüs’te 350 bin civarında Filistinli yaşıyor. 1995’te Washington’da İsrail
ile Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) arasında varılan Geçiş Aşaması Anlaşmasının 6. maddesine
göre, Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler İsrail Posta Kurumu’na bağlı postanelerde oy kullanma
hakkına sahipler. Nitekim 1996’daki milletvekili, 2005’teki devlet başkanlığı ve 2006’daki
milletvekili seçimlerinde Doğu Kudüs’teki Filistinliler bu maddeye dayanarak oy kullanma
işlemini gerçekleştirmişlerdi. O tarihten bu yana Filistinliler herhangi bir seçimde oy kullanma
imkânı bulamamış, gözler 22 Mayıs 2021 tarihinde düzenleneceği duyurulan milletvekili
seçimlerine çevrilmişti.
Filistin devletinin başkenti olması tasavvur edilen Doğu Kudüs’te oy kullanılması Filistinliler için
sembolik olarak büyük önem taşıyor. Fakat İsrail cephesinin Doğu Kudüs’teki seçimlerde
Filistinlilerin oy kullanmasına izin vermek konusundaki kararıyla ilgili net bir tavrı resmi olarak
kamuoyuna beyan etmemesi üzerine, Filistin yönetimi planlanan seçimlerin süresiz ertelendiğini
ilan etti.
Ocak ayında Abbas tarafından imzalanan kararnamede, milletvekili seçimlerinin yanı sıra 31
Temmuz’da devlet başkanı ve 31 Ağustos’ta da Filistin Ulusal Konseyi seçimlerinin yapılması
öngörülmüştü. Erteleme yakın dönemde gerçekleşmesi planlanan diğer seçimleri de akamete
uğratmış durumda. Karardan rahatsızlık duyan Filistinliler, siyasi iradenin bu denli hayati bir
konuda İsrail’in aksiyonunu referans alarak hareket etmesinin, işgal devletine verilen haddinden
büyük bir taviz olduğuna inanıyor. Zira Filistinliler demokratik seçim sürecini, Filistin siyasetindeki
bölünme eksenini sona erdirecek bir başlangıç adımı olması ümidiyle bekliyorlardı.
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Düşman kardeşlerin hikayesi: İşgal altındaki farklı kutuplar
Filistin’in elde kalan toprak parçalarında yaşanan kutuplaşmaların en barizi yıllardır Hamas ve
Fetih Hareketi arasında yaşanmakta. Şüphesiz Filistin toplumunun hem ulusal hem uluslararası
arenada başlıca temsilcisi, on yıllar boyunca FKÖ çatısının lokomotif gücü olan Fetih
Hareketi’ydi. 1950’li yılların sonunda kurulan Fetih Hareketi tedrici olarak FKÖ’nün ana parçası
oldu ve dünya kamuoyunun da Filistin meselesinde muhatap kabul ettiği aktör haline geldi.
Yasir Arafat’ın karizmatik liderliğindeki örgüt, başlangıç yıllarında silahlı direnişi savunan bir
gerilla hareketi olarak nam kazansa da, on yıllar süren değişim sonucunda, İsrail’le yapılan barış
müzakerelerinin Filistin’i temsil eden şiddet karşıtı siyasi aktörüne evrildi. Hamas ise Birinci
İntifada’nın başlangıç yılı olan 1987’de, İslamî eğilimleri yüksek Filistinlilerin ittifakı ve Mısır’daki
Müslüman Kardeşler’in ideolojik desteğiyle kuruldu.
İki kanat da organizasyonlarını birbirine zıt değer kümeleri üzerine inşa ediyorlar. Fetih
organizasyonu seküler eğilimli, devrimci gençlik örgütlenmeleri geçmişine sahip kuşakların,
Hamas ise İslamî değerleri önceleyen paradigmaya sahip kadroların kontrolünde. İki kanadın
farklı

ideolojik

perspektifleri,

yıllar

boyunca

dünya

genelinde

farklı

odaklar

tarafından

desteklenmelerine ve farklı aktörlerle ittifak kurmalarına yol açtı.
FKÖ’nün imzacısı olduğu, 1990’lı yıllarda yapılan Oslo Anlaşması, iki taraf arasındaki çözüm
reçetelerinin farklılıklarının gün yüzüne çıktığı kilometre taşlarından biri oldu. Örneğin FKÖ İsrail’i
devlet olarak tanırken Hamas tanımıyor. Zaman içinde Oslo Anlaşması’nın vadettiği barışı temin
edememesi, Hamas’ın toplum nezdinde daha kuvvetli bir alternatif olarak temayüz etmesini
sağladı. Özellikle Fetih Hareketi’nin karizmatik lideri Yasir Arafat’ın 2004’teki ölümünü takip eden
yıllarda Hamas, bu popülaritesini sürpriz olarak lanse edilen bir seçim zaferiyle taçlandıracaktı.
Hamas 1996’daki milletvekili ve başkanlık seçimlerini ve Ocak 2006’da düzenlenen başkanlık
seçimlerini boykot ederek, parti olarak ulusal seçimlere katılmayı reddetti. Seçimleri düzenleyen
Filistin Yasama Konseyi ve Filistin yönetimini, İsrail’e taviz veren yapılar oldukları gerekçesiyle
meşru görmeyen Hamas’ın bu çekinceyi bir kenara atarak katıldığı ilk ulusal seçim ise 2006
genel seçimleri oldu. Hamas 2005’teki yerel seçimlerde arkasına aldığı pozitif ivmeyle birlikte,
sürpriz addedilen bir başarıyla, 132 sandalyeli Filistin meclisindeki 74 sandalyenin sahibi oldu;
siyasi rakibi el-Fetih ise 45 sandalyede kaldı. Filistin halkının Fetih’i yolsuzluk sarmalına girmiş ve
halkın mevcut problemlerini çözmek için gerekli reaksiyonları göstermekten aciz bir yapı olarak
görmesinin, Hamas’ın seçim başarısının ardındaki temel faktör olduğu söylenebilir.

38

www.davamizkudus.org

ANALİZ - FİLİSTİN’DE ULUSAL BİRLİK HAYALLERİ
Hamas’ın 2006’daki seçim zaferinin ardından, iki kanat arasındaki ihtilaf kısa sürede kanlı bir
çatışmaya evrildi. Yüzlerce Filistinli iki kesim arasındaki bu fiili iç savaşın kurbanı oldu. Hamas ve
Fetih Hareketi arasındaki kanlı çatışmaların sona ermesinin ardından “modusvivendi” (geçici
anlaşma) dönemi başladı. Gazze’den 2007’de tamamen çekilen Fetih Hareketi Batı Şeria’nın
yönetimini üstlenirken, Hamas yönetimi İsrail’in ablukası altında yoksulluğun hüküm sürdüğü
Gazze’de

kontrolü

eline

aldı.

Mevcut

durumda

Gazze,

hakkında

yapılan

benzetmeleri

doğrulayacak şekilde bir “açık hava hapishanesine” dönüştü. Hamas ise artık ABD, Avrupa Birliği
(AB) ve İsrail tarafından “terörist” addedilmeye başlandı; uluslararası yapılar Ramallah merkezli
FKÖ’yü tanıyor. Günümüzde bu kutuplaşmış tabloyu benzersiz kılan faktörse Fetih Hareketi
bloğunda su yüzüne çıkan yeni muhalif damarlar.
Fetih hareketi içindeki çatlaklar: Su yüzüne çıkan iç muhalefet
Fetih Hareketi 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılması planlanan milletvekili seçimleri öncesinde, farklı
aday listeleriyle bölünmeler yaşıyordu. El-Fetih grubunda bulunan Mahmud Abbas’ın listesi
dışında, iki yeni grup da bu seçime kendi listeleriyle gireceklerini ilan etmişti. Bu gruplardan
birini, Fetih’in liderlerinden olan ve 2001’den beri İsrail hapishanelerinde bulunan Mervan
el-Bergusi ve kısa süre önce Fetih’in merkez konsey üyeliğinden ihraç edilen, Yasir Arafat’ın da
yeğeni olan Nasır el-Kudva’nın ortaklığıyla şekillenen “Özgürlük” adlı seçim listesi oluşturuyordu.
Bergusi halk nezdinde popülaritesini koruyan ve yıllardır yaşadığı hapishane sürecinin yarattığı
imajla özellikle gençler üzerinde de tesiri olan bir isim. İttifakın seçimler için verdiği listede
Bergusi’nin adı yer almamıştı; kendisinin olası devlet başkanlığı seçimlerinde aday olmayı
planladığı kaydediliyor. Nasır el-Kudva da reform çağrısı yaparak ayrı bir liste girişiminde
bulunmasının ardından hareketten ihraç edilmişti.
Dahlan tehlikesi
Fetih hareketi içindeki bir diğer muhalif liste ise sürgündeki eski Fetih üyesi Muhammed
Dahlan’ın önderliğinde oluşturulan “Gelecek” listesiydi. Kendi ismi listede yer almayan Dahlan,
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından finanse edilmesiyle biliniyor ve epey tartışmalı bir siyasi
geçmişe sahip.
Alengirli ilişki ağlarıyla anılan Dahlan’ın Yasir Arafat tarafından parti görevlisi olarak atandığı
Gazze yılları 1993-2002 arasını kapsıyor. Dahlan hakkında olumsuz rivayetlerin yayılmaya
başladığı bu dönemde, kendisine karşı yapılan en dikkat çekici suçlamalar CIA ve İsrail’le
kurduğu iddia edilen dirsek temaslarıydı. Önce Arafat, ardından Mahmud Abbas’ın güvenini
kaybeden Dahlan 2011 yılında partiden ihraç edildi ve sürgüne mecbur kaldı.
Dahlan 2016’da Filistin mahkemeleri tarafından Fetih üyesi olduğu dönemde yolsuzluk yaptığı
gerekçesiyle

hapis

cezasına

çarptırılmıştı.

Son

dönemde

özelikle

-BAE

sponsorluğunda- Gazze’ye Kovid-19 aşı yardımının yapılmasına aracı olmasıyla yeniden
gündeme gelen Dahlan’ın, Filistin siyasetinde yeniden aktif olmak istediği açık; iptal edilen
seçim bu arzusunu gerçekleştirmek için önemli bir vesile olacaktı.
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Seçimler neden iptal edildi?
İptal kararının ardındaki ana faktörün Fetih Hareketi içindeki bu bölünmenin, Abbas ve ekibi
üzerinde oluşturduğu endişenin olduğu yorumları yapılıyor. Seçim öncesi ortaya çıkan anket
sonuçları, Fetih Hareketi içinden çıkan bu iki muhalif blokun, hareketi kayda değer oranda bir oy
kaybına uğratacağı projeksiyonuna sahipti. Yıpranmış Abbas’ın şu anda, göreve geldiği
2005’ten bu yana karşılaştığı en derin iç muhalefet kriziyle uğraştığı söylenebilir. Olası bir devlet
başkanlığı seçiminde aday olması halinde, Mervan el-Bergusi kendisine karşı favori aday olarak
öne çıkıyor.
Abbas ve Fetih açısından muhalif hiziplerin oluşturduğu potansiyel tehditse 2006’da tekrarlanan
senaryonun tekerrür etmesi. Fetih Hareketi içindeki parçalanmış görüntünün, seçime bir bütün
olarak giren Hamas’a seçmen desteğini artırması ihtimali, Abbas ve ekibinin uykularını
kaçıracak bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Nitekim genel kanı, Abbas’ın olası bir seçim
mağlubiyetinin önünü alma saikiyle, vekil seçimlerini bilinmeyen bir tarihe ertelediği yönünde.
İsrail’in de “Kudüs’te oy yasağı” tutumunun ana sebebinin, Hamas’a nazaran daha tercih
edilebilir bir “düşman” olan Mahmud Abbas’a seçimi ertelemesi için bir mazeret sunmak olduğu
iddiası, kayda değer bir başka argüman olarak göze çarpıyor.
Filistin’de ulusal birlik umutları sona mı erdi?
Filistin’de iki ihtilaflı blok arasında köprülerin atıldığı tarihten bu yana çeşitli ülkelerin
arabuluculuğuyla görüşmeler yapılmış, ancak varılan mutabakatlara rağmen nihai hedef olan
ulusal birlik bir türlü gerçekleşmemişti. Bu görüşmelerin son ayaklarından biri de 2020’nin Eylül
ayında Fetih Hareketi ve Hamas heyetleri arasında İstanbul’da yapılmıştı. Görüşmelerde ulusal
birlik liderliğinin kurulması ve toplumsal aktörlerin katılımıyla ortak karar mekanizmalarının
oluşturulması gibi konu başlıklarını içeren gündemler masaya yatırılmıştı. Nitekim bu görüşme
trafiğinin de katkılarıyla Ocak ayında ilan edilen seçim takvimi Filistin toplumunda heyecan
yaratmıştı.
Hem Gazze hem Batı Şeria’daki ekonomik sıkıntılar da tarafları zorlayan faktörler arasında. Dış
ülkelere bağımlı olarak finanse edilmeye çalışılan bütçeler onları zorluyor. Filistin toplumu
yalnızca ideolojik farklıklarla değil, son derece hayati sorunlar yumağıyla bilfiil mücadele etmek
zorunda.
Bölgede son yıllarda yaşanan gelişmeler de ulusal birliğin temini konusunda tarafları köşeye
sıkıştıran faktörler olarak göze çarpıyor. İsrail bölgede ABD gibi kadim müttefiklerinin sarsılmaz
desteğinden ve bölgedeki Arap devletlerinin izledikleri pragmatik dış politikadan faydalanarak
son yıllarda hiç olmadığı kadar gücünü konsolide etmiş görünüyor.
Filistin yönetiminin seçimleri erteleme kararı, tüm bu uygun zemini görmezden gelen bir hamle
olarak değerlendirilebilir. Nitekim ortaya çıkan olumsuz havanın Hamas ve Fetih Hareketi
arasında Kahire ve İstanbul diyaloglarında kaydedilen aşamaya da zarar verme ihtimali hayli
yüksek. Karar kısa vadede ulusal mutabakatın gerçekleşme ihtimalini de oldukça zora sokmuş
görünüyor.
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Demokratik sürecin başlaması hem uzlaşı yönünde adımlar atılmasını sağlayacak diyaloglara
vesile olması açısından hem de Filistin halkının seçme-seçilme hakkına yeniden sahip olmasını
temin etmesi bakımından oldukça değerli bir dönüm noktası teşkil edecekti. Seçimde listelerde
yer alan adayların %30’unun kadın ve %40’ının da 40 yaşın altında olması, reform çabasına
toplumsal katılımı göstermesi açısından pozitif işaretler olarak okunabilir. Demokratik seçimlerin
siyasi bölünmeyi sona erdirmesi için bir vesile olması ümit edilirken, ertelemenin ardından,
olumlu temennilerin yerini hayal kırıklığı ve telafisi zor bir güven kaybına bırakma ihtimali en
olumsuz senaryo olarak karşımıza çıkıyor.
Muhtemel senaryolar
Kendi içinde yekpare bir Filistin politikası güdemeyen Arap dünyasının minyatürü haline
gelmeye başlayan Filistin’deki ihtilaflar, Filistinlilerin kalıcı ve adil çözümü temin etmek için en
çok ihtiyaç duyacakları siyasi birlikten ne kadar uzak olduklarını gözler önüne seriyor.
Filistin’de seçimler er ya da geç olacaktır. Mahmud Abbas’ın hem yaşı sebebiyle hem de uzun
soluklu siyasi kariyerinin yıpranmış siciliyle değişimin önünde daha fazla durması muhtemel bir
senaryo değil.
İşsizlik ve yozlaşmış siyasi sistem gibi sorunlara merhem olması beklenen demokratik seçim
sürecinin akamete uğramasının en büyük mağdurları ise bölgedeki genç nüfus. İlk demokratik
oy kullanma hakları bir kez daha ellerinden alınan Filistinli gençler, tıkanan demokratik kanalların
enkazı altında, kendileri için bir gelecek inşa etmek zorunda. Artık ne kadar mümkünse...
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden 39 kadından geriye acı dolu
hikayeler kaldı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği son saldırılarda hayatını kaybeden çoğu anne 39 kadın,
geride sevdiklerini ve acı dolu hikayelerini bırakarak bu dünyadan ayrıldı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar, çok sayıda sivilin ölümüyle sonuçlanırken
birçok ailenin de dağılmasına neden oldu.
İsrail saldırılarında, çoğu anne olan 39'u kadın, 66'sı çocuk, 254 Filistinli hayatını kaybetti, 1948 kişi
yaralandı.
Saldırılarda yaşamını yitiren kadınlar:
11 Mayıs 2021
1- Leyla Ebu el-Hayr:
Biyoloji mezunu Leyla Ebu el-Hayr (40), 7 çocuk annesiydi. Hayr, İsrail saldırılarında eşi ve 3
çocuğuyla hayatını kaybetti.
2- Emira Abdulfettah Subh:
EmiraAbdulfettahSubh (58) İsrail'in evlerini hedef alması sonucu engelli oğlu Abdurrahman'la
birlikte yaşamını yitirdi.
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12 Mayıs 2021
4- RimSaad et-Telbani,
"Bilgi teknolojisi" mezunu RimSaad et-Telbani (31) de saldırılar sırasında iki çocuğu ve karnında
taşıdığı 7 aylık bebeğiyle hayatını kaybetti.
5- Miyami Arefe
Dört çocuk sahibi MiyamiArefe (48) de İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Arefe'nin çocuklarını
evlendirme hayali kuran bir anne olduğu belirtiliyor.
6- Hedil Arefe
İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Arefe (28) de ramazan bayramından iki hafta sonra
yapılacak düğününe hazırlanıyordu.
7- Meysun Zeki el-Hatv
Hatv (55), İsrail'in Gazze'de sivil bir araca düzenlediği bombalı saldırıda eşiyle birlikte hayatını
kaybetti.
13 Mayıs 2021
8- Raviye et-Tanani
Saldırılar sırasında hamile olan Tanani (35), eşi ve dört çocuğuyla birlikte yaşamını yitirdi. Ailenin
hayali kiradan kurtulup ev sahibi olmaktı.
9- Vela Emn
İlk bebeğine hamile olan Emn (25), Meryem adını vereceği kızıyla İsrail saldırılarında hayatını
kaybetti. Emn, zor ekonomik koşullar nedeniyle üniversite eğitimini yarıda bırakmak zorunda
kalmıştı.
10- Verde Emn
VelaEmn'in kardeşi olan Verde (24) eğitim hayatındaki başarıları ile biliniyordu. Üniversitede
İngilizce ticaret bölümünde okuyan Verde, çalışmaya başlayıp ailesine destek olmak istiyordu.
11- Hedil Emn
Vela ve Verde'nin kardeşi olan Hedil (21), hemşirelik bölümü öğrencisiydi. Saldırılarda ölmeden
iki hafta önce beyaz önlük, tansiyon aleti ve stetoskop gibi okul malzemeleri almak için altın
küpelerini satmıştı.
12- Hulud ez-Zamili
İki çocuk annesi Zamili, 7 aylık hamileydi. İsrail'in düzenlediği saldırılarda kızı Hur ve karnındaki
bebeğiyle yaşamını yitirdi.
13- Halime el-Medhun
Halime el-Medhun (66) da eşi Abdurrahman el-Medhun ile düzenlenen saldırılarda hayatını
kaybetti.
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14- Siham Yusuf er-Rantisi
SihamRantisi (66) İsrail saldırılarında oğlu, gelini ve 2 yaşındaki torunuyla hedef alınan siviller
arasındaydı.
15- Şeyma Diyab er-Rantisi
SihamRantisi'nin gelini olan Şeyma da 2 yaşındaki oğlu ve eşiyle saldırılarda yaşamını yitirdi.
16- Menar İsa Selame
Menar (39) da kızı Lina ile saldırılarda ölenler arasındaydı.
17- Nimet Salih Ayyaş
Gazze'nin kuzeyinde UmmuNasr köyünde engelli annesine bakan Nimet Salih (47) de İsrail'in
bombardımanında hayatını kaybetti.
18- Sabrin Ebu Diyyeh
Beş çocuk annesi Sabrin (28), 10 aylık erkek çocuğu ve iki kız kardeşiyle birlikte İsrail tarafından
öldürüldü. Ekonomik şartlar üniversite eğitimini tamamlamasına izin vermemişti.
19- Nesrin Ebu Diyyeh
Üç çocuk annesi Nesrin (26), ağır ekonomik ve sosyal şartlar altında yaşadı. Kocası, 3 yıl önce
çalışmak için Avrupa'ya gitmişti, eşinin dönüşünü sabırsızlıkla bekliyordu.
14 Mayıs
20- Lamiya el-Attar
İsrail'in beraberindeki iki oğluyla öldürdüğü üç çocuk annesi Lamiya (27), lise diploması ile
tamamladığı eğitimini ilerletmek yerine çocuk yetiştirmeyi tercih etti.
21- Fayize Selame
Üç çocuk annesi ve 6 torun sahibi henüz 43 yaşındaki Fayize, yedinci torununu bekliyordu. Fakir bir
hayat sürdü, ekonomik durumlarının iyileşeceğini ve evine mobilyalar almayı hayal ediyordu.
22- Yasemin Ebu Hatab
İsrail bombardımanı Yasemin'i (30) 4 çocuğuyla birlikte hayattan aldı. İlk okul öğretmenliği
mezunuydu. Ancak kendisini evlatlarını yetiştirmeye adadı.
23- Meha Ebu Hatab el-Hadidi
İsrail ordusu, Meha’yı (35) 4 çocuğuyla birlikte öldürdü. İslami eğitimde lisans derecesine sahipti
ayrıca Kur'an-ı Kerim hafızıydı.

44

www.davamizkudus.org

GAZZE’NİN 39 ŞEHİD HANIMI
16 Mayıs
24- Abir Uşkentana
Abir (29), 5 çocuk annesiydi, çocuklarından dördüyle birlikte İsrail saldırılarında can verdi.
Eğitimini lise ikiye dek sürdürdü. Ancak hırslı kişiliği sebebiyle, çocuklarının geleceğine ilişkin
planları vardı.
"Ebu el-Avf" ailesinden 7 kadın:
25- Mecdiyye Ebu el-Avf
Mecdiyye Ebu el-Avf (78) 3’ü erkek, biri kız olmak üzere 13 torun sahibi bir büyükanneydi. İlerleyen
yaşına rağmen, sabah namazından sonra temizlik yapar ve kahvaltıyı hazırlardı.
26- Subhiye Ebu el-Avf
Görme engelli Subhiye (72), 11 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle gözlerini kaybetmişti. Hayatı
boyunca bekar yaşadı.
27- Reca Ebu el-Avf
Reca (41) Gazze’deki psikolojik destek alanında gönüllü çalışanlardan biriydi. Yaklaşık 3 ay sonra
İslam Üniversitesi'nde psikoloji alanında hazırladığı doktora tezinin savunmasını yapacaktı. Ancak
işgal ordusunun saldırılarında dört çocuğuyla birlikte hayatını kaybetti.
28- Reca el-Efranci
Dört çocuğuyla birlikte İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Reca el-Efranci (41) hayata gözlerini
yummadan 3 gün önce sosyoloji alanında yüksek lisansını bitirmişti.
29- RimAhmed Ebu el-Avf
Dört çocuk annesi Rim (40) kocası Eymen ve 3 çocuğuyla birlikte İsrail saldırılarında hayatını
kaybetti. Ailesinden geriye yalnızca oğlu Ömer kalabildi.
İki kız kardeş:
30- Şeyma Ebu el-Avf
Kuran-ı Kerim hafızlarından Şeyma (21) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiydi. Şeyma'nın Hhaziran
2021’deda düğünü vardı.
31- Ravan Ala Ebu el-Avf
Bilgisayar mühendisliği eğitimi alan üniversite öğrencisiRavan henüz 19 yaşında hayatını kaybetti.
O da kız kardeşi Şeyma gibi oldukça başarılı bir öğrenciydi.
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Kulek ailesinden 5 kadın:
32- Sadiyye Yusuf el-Kulek
İsrail ordusu tarafından düzenlenen saldırılar, kızıyla birlikte 84 yaşındaki Sadiyye'yi de hayattan
kopardı.
Ku'ran okumaya özen gösteren Sadiyye, çocuklara karşı oldukça hassas ve sevgi dolu yapısıyla
tanınırdı.
33- Beha Emin el-Kulek
Beha (49) yaşlı anne ve babasına hizmet etmek için evlenmememişti. İsrail'in El-Vahde
Caddesi'ne düzenlediği saldırıda annesiyle birlikte hayata gözlerini yumdu.
34- Riham Fevvaz el-Kulek
Riham (33) Filistin Telekomünikasyon şirketinde mühendis olarak görev yapıyordu.
35- Ayat İbrahim el-Kulek
El-Vahde Caddesi'ndeki İsrail saldırısında bombalar henüz 19 yaşındaki Ayat'ı, kocası ve 6 aylık
oğlu ile birlikte hayattan aldı.
36- Emel Cemil et-Tatar el-Kulek
Emel el-Kulek (42) 3 oğluyla birlikte hayata veda edenler arasında kayıtlara geçti.
19 Mayıs
37- Emani Saliha
Bir kız annesi Emani (38), İsrail saldırılarıyla öldüğünde karnında 8 aylık bebeğini taşıyordu.
Doğacak oğlunu sabırsızlıkla bekleyen GazzeliEmani, doğumla ilgili tüm hazırlığını yapmıştı.
Ancak saldırılar, kocasıyla birlikte ailenin tümünü hayattan söküp aldı.
38- Fida el-Kudra
Fida el-Kudra (35) iki erkek 3 kız, 5 çocuk annesiydi. Liseyi tamamladıktan sonra hayatını, ailesini
kurmak ve çocuklarıyla ilgilenmek üzere planlamıştı. Vefatına dek zor ekonomik şartlar altında
yaşadı.
20 Mayıs
39- Huda Salah el-Haznedar
Anne ve babasının tek çocukları olan Huda (36), Han Yunus’taki evlerinde İsrail bombalarına
maruz kalarak hayatını kaybetmiş aynı saldırılarda eşi ve çocukları ise yaralanmıştı.
Kaynak:AA
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Son dönemde işgalci İsrail güçlerinin Gazze’ye yönelik
saldırılarının

şiddetini

“yine

ve

yeniden”

arttırması

nedeniyle dünya çapında düzenlenen İsrail’i protesto
olayları

ilebirlikte

gündeme

gelen

‘antisemitizm’

meselesi, Yahudi terörüne karşı reaksiyon veren İslam
aleminin önüneher defasında “temcit pilavı” misali
sürülmektedir.
Biz bu dosyamızda bu soyut iddiaların aksine tarihten somut delillerle, Yahudi karşıtlığına dair
Avrupa tarihinde kayıtlara geçmiş olayları hatırlatarak Hristiyanların Yahudilere karşı Avrupa
çapında gösterdiği saldırganlığa dikkat çekmeyi amaçlıyoruz.
Antisemitizm bir İslam dünyasının değil bir Batı sorundur.
Tarihte

Hıristiyanlık

kendisini

Yahudi

karşıtlığı

üzerine

kurgulamıştır. Hıristiyanların Yahudi karşıtlığı teolojik ve
sosyo-ekonomik sebeplere dayanmaktadır. Teolojik sebep
olarak,

Yahudilerin

İsa

Mesih'i

çarmıha

germesi

gösterilirken sosyo-ekonomik sebep ise Yahudilerin meslek
sahibi olarak zenginleşmeleridir.
Tefecilikle meşgul olmalarından dolayı Yahudiler kralların gözünde "soyulması gerekenler"
olmuş, savaşları finanse etmek veya hazineyi doldurmak için sürekli Yahudilerin malvarlığı
ellerinden alınmıştır. 1265'te Londra Soykırımı'nda binlerce Yahudi katledildilmiştir. 1290'da Kral
I. Edward'ın Kraliyet Sürgün Fermanı ile Yahudiler İngiltere'den tamamen kovulmuş, bu tarihten
itibaren 1656'da Yahudilerin geri dönüşlerine izin verildiği Oliver Cromwell dönemine kadar
İngiltere topraklarında Yahudilerin varlığına ilişkin hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bazı tarihçiler
ise 1290 sürgününün ardından İngiltere'de de gizli Yahudilerin varlığından bahsederler.
Mayıs ayında Mescid-i Aksa'ya Yahudi köktendincilerin baskın planı üzerine ülkenin pek çok
şehrine yayılan Yahudi Müslüman çatışmalarına ve bu sırada İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği
hava saldırılarına tepki gösterenlere Antisemitizm (kelime olarak Sami karşıtlığı) yaftası
vurulmaktadır.
Samiler, Ortadoğu'nun kadim sakinleri olan Araplar, Süryaniler, İbraniler/Yahudiler vs. halkları
ifade eder. Kelimenin kavramsal anlamı ise bu halklar arasından sadece Yahudileri hedef alan
söylem ve eylemlerle sınırlandırılmış olup Yahudi karşıtlığı olarak algılanmaktadır. İşaret
edilmelidir ki pratikte antisemitizm kavramının içeriği din veya halk olarak Yahudi karşıtlığı ile
kalmamakta, devlet olarak İsrail'e yönelik eleştirileri de kapsayacak şekilde genişletilmektedir.
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Kaderin Cilvesi
Günümüzde güçlü Hıristiyan devletlerin başında gelen
ABD'nin

başta

Türkiye

devletlerini(iradesini

olmak

teslim

üzere

etmemiş

diğer
ve

İslam

vicdanını

yitirmemiş) ve toplumlarını antisemitizmle itham etmesi,
kaderin acı cilvesi olsa gerek.
Yahudiler asırlar boyunca Müslümanlar arasında huzur içerisinde yaşarken Hıristiyanlar
tarafından sürekli enva-i çeşit eziyete maruz bırakılmışlardır. Bu husus, Hıristiyan devletler kendi
topraklarında

Yahudilere

yaşam

hakkı

tanımazken

onların

sığındığı

liman,

Türkiye

Cumhuriyeti'nin temeli olan Osmanlı devleti olmuştur. Hıristiyanlık kendisini Yahudi karşıtlığı
üzerine kurgulamıştır. Hıristiyanların Yahudi karşıtlığı teolojik ve sosyo-ekonomik sebeplere
dayanır.

Teolojik

sebep

olarak,

Yahudilerin

İsa

Mesih'i

çarmıha

germesi

gösterilir.

Sosyo-ekonomik sebep ise Yahudilerin meslek sahibi olarak zenginleşmeleri, nitekim birbirine
sıkı bağlı olmalarıyla bulundukları bölgede tehlike olarak görülmeleridir. Tefecilikle meşgul
olmalarından dolayı Yahudiler kralların gözünde "soyulması gerekenler" olmuş, savaşları
finanse etmek veya hazineyi doldurmak için sürekli Yahudilerin malvarlığı ellerinden alınmıştır.
Yardım edenler bile...
Hıristiyanların Yahudilere yönelik antisemit uygulamaları V. yüzyıldan itibaren yoğunlaşmıştır.
Vizigotlar 487'de Katolikliğe geçince Yahudiler üzerinde baskılar başladı. Bu süreçte Yahudiler
aleyhinde kararların alındığı, Toledo kentinde toplanan konsiller (489; 633; 636) öne
çıkmaktadır. Bu konsillerde alınan kararlar genelde şunlardır: Zorla Hıristiyanlaştırma,
toplumdan dışlama, köleleştirme, idam, sürgün. Vizigot Sisebut dönemi (612-620) Yahudiler
için çok sert geçti. Yahudiler vatana ihanet (Berberiler'le işbirliği) ve haksız yollarla zengin olma
ithamlarına maruz kaldılar ve Hıristiyan olmak ya da ülkeden gitmek seçeneği ile karşı karşıya
bırakıldılar.
VII. yüzyılda toplanan Toledo konsillerinde (653; 681; 694) alınan kararlara göre Şabat, sünnet
vs. ritüeller yasaklandı; gayrı menkul sahibi olma, gemicilik ve ticaret yasaklandı;
Yahudilere yardım edenin malvarlığının dörtte biri müsadere edileceği, Yahudi ailelerde
yedi yaş üzerinde çocuklar aileden alınacağı kararı alındı. Yine Yahudilerin Müslümanlara
yardım iddiasıyla malvarlıkları müsadere ve kendilerini köleleştirme kararı alındı. Bu baskılara
Yahudilerin cevabı, Batıya sefer eden Müslümanlara yardım etmek oldu. VIII. yüzyılda Endülüs'te
Müslümanların kurduğu devlette Yahudiler altın çağ yaşadılar, saraylarda yüksek konumlara
geldiler. Bu refah dönemi XI. yüzyıla kadar devam etti.
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XI.

yüzyıldan

itibaren

Hıristiyanlar

Reconquista diye

adlanan

savaşlarla

Avrupa'daki

Müslümanları temizlemeye giriştiler. Yaşanan musibetler Yahudileri de es geçmedi. Bu tarihten
itibaren Avrupa'nın farklı yerlerinde düzenli bir şekilde antisemit olaylar peş peşe gerçekleşmeye
başladı. Sivilleri hedef alan fanatik Hıristiyanlar sinagogları yakıp din adamlarını bile
katletmekten geri durmadılar. Hıristiyanlardaki Yahudi nefretinin dışa vurumu, sadece halkın
Yahudi karşıtlığı değildi. Papalık başta olmak üzere krallar dâhil yöneticiler sistematik bir şekilde
antisemit politika benimsemişti. Yerel yöneticilerin umuduna kalan Yahudilerin durumu,
sağladıkları faydaya orantılıydı. Avrupa'da oluşan yoğun antisemit ortamda Yahudiler hayatta
kalabilmek için getto adı verilen kendi mahallelerine sıkışıp kaldılar. Pek çok yerde Yahudiler
Hıristiyanlığa geçmeye zorlandılar ve kabul edenler Hıristiyanlığa giren diğerlerinden ayırt
edilmek için "din değiştiren" anlamında Konverso adlandırıldılar. Bu süreç Avrupa'da gizli
Yahudilerin oluşmasını da sağladı. Görünürde Hristiyan olsa da Yahudiliklerini gizliden gizliye
sürdüren Yahudiler Marrano diye bilinmektedir. Gördükleri şiddet nedeniyle Yahudilerin
Avrupa'da yaşama imkânı neredeyse kalmamıştı ve hayatta kalarak inançlarını özgürce
yaşamak isteyenler civardaki Müslüman topraklara, yoğun olarak da Osmanlı imparatorluğuna
göç ettiler.
İspanya'nın tecrübesi
Şiddet Avrupa'nın her yerindeki Yahudilere yönelik olsa da yoğun yaşadıkları İspanya'da
Yahudiler daha acı tecrübeler yaşadılar. Hem yöneticiler hem halk Yahudilere amansızca
davrandılar. Yahudilerin komşu prenslere yardımından endişe eden yöneticiler onları sınır
bölgelere sürdüler. 1050'lerde toplanan Coyanza konsili önceki dönemlerde Toledo konsillerinde
alınan kararları hatırlatarak Yahudilerle iyi ilişkiler kurulmaması hususunda Hıristiyanları uyardı.
Toledolu Kral VI. Alfonso Yahudilere toleransı yüzünden Papa VII. Gregory tarafından ihtar edildi.
1212'de Toledo'da "kutsal savaş" başlatan Haçlılar, Yahudileri katlettiler ve durum şövalyelerin
müdahalesiyle normale döndü. III. Ferdinand (vef. 1252) döneminde din adamlarının baskısıyla
İspanya Yahudilerinin -Fransa'da olduğu gibi- kıyafetlerine sarı rozet takarak Hıristiyanlardan
ayrı görünmeleri kararı verildi. 1252'de Papa IV. İnnocent fermanıyla Yahudilerin sinagog
yapmaları yasaklandığı gibi Hıristiyanlarla ilişkileri de kısıtlandı; bir arada yaşayamadıkları ve
sağlık alanında dahi Hıristiyanlardan destek almaları, nitekim İsa Mesih'in çarmıha çekilmesi
anısına olan Kutsal Cuma'da evlerinden dışarı çıkmaları yasaklandı.

Katolik vaizler halkı

Yahudilere karşı kışkırtıyorlardı. 1328'de bir rahibin kışkırtmasıyla Naverra'da 5 bin civarında
Yahudi katledildi. 1255'te bir ayaklanmada bin 200 kadar Yahudi katledildi. Yine 1360'da
Najera kentinde Yahudilere karşı soykırım yapıldı. 1391 Yahudi Soykırımı ile dönüş noktası başladı.
Sevilie, Cordoba, Toledo, Freganel ve diğer kentlerde Hıristiyanlar Yahudilere saldırdı ve
Hıristiyanlığı kabul etmeyenleri katletti. Binlerce Yahudi öldürüldü, malları yağmalandı, evleri
yakıldı, sinagoglar kiliseye çevrildi. Soykırım Cordoba'da özellikle daha şiddetli oldu. Yahudilerin
yaşadığı Juderia semti tamamen yakıldı. Devam eden süreçte Yahudiler aleyhinde pek çok
kararlar çıkarıldı. Yahudilerin tıp, ticaret, bilim ve sanatla uğraşması, silah taşıması, iyi
materyalden yapılmış elbise giymeleri yasakladı.
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Yahudilerin İspanya'da acılı hayat yaşamaya devam ettiler. 31 Mart 1492'de Ferdinand ve
Isabella Yahudileri Sürgün Kararı'nı açıkladılar. Alhamra Kararnamesi adıyla meşhur olan bu
sürgün fermanına göre Yahudiler yanlarına altın, gümüş gibi kıymetli eşyalar almadan İspanya
topraklarından sürüldüler. Bu uygulama bir yıl sonra Sicilya'da, beş yıl sonra da Portekiz'de
uygulandı. Sürülen Yahudiler temelde Osmanlı toprakları olmak üzere çeşitli yerlere göçtüler.
Fransa da Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerden biri olmuştur. Fransa Ortaçağ Avrupa'sında
Yahudi kültür merkezlerinden biri sayılabilir. Burada yaşayan Yahudilerin durumu da XI.
yüzyıldan itibaren kötüleşmeye başladı. Fransa'nın Haçlı seferlerindeki belirleyici rolünün etkisini
Yahudiler de hissettiler.
Toplu oruç tuttular
1. Haçlı Seferi sırasında Rouen'de Yahudiler bir kiliseye toplatıldı ve çocuklar, kadınlar ve yaşlılar
da dahil olmak üzere, Hıristiyanlığı kabul etmeyen herkes katledildi. Binlerce Yahudinin
katledildiği Reyn bölgesinde yaşanan tedhişlerden kurtulmak için Tanrı'dan yardım dileyen
Yahudiler toplu oruç tutmaya başvurdu. Mart 1182'de Kral Philip Augustus Yahudilerin
tutuklanmasını ve malvarlıklarına el konulmasına ilişkin ferman yayınladı ve bunun hemen
ardından, Nisan ayında sürgün kararını verdi. Katolik Hıristiyanlıkta ekümenik konsil kabul edilen
1179 ve 1215'te toplanan Üçüncü ve Dördüncü Latran Konsili'nde yüksek dozlu dini fanatizm ile
alınan kararlarla Yahudilerin kamu görevine gelmesi, Yahudilerle ticaret yapmak veya
onlarla aynı ortamda bulunmak Hıristiyanlara yasaklandı. Kral IX. Louis zamanında Yahudiler
dayanılmaz ölçüde baskılara maruz kaldılar. Papa IX. Gregory'nin teşviki ve kralın emriyle 1243'te
sinagoglar basıldı ve Yahudi dini metinleri imha edildi. 1248'de VII. Haçlı Seferlerini finanse etmek
amacıyla kral Yahudilerin malvarlıklarını müsadere emrini verdi. 1306'da hazineyi doldurmak
amacıyla Kral IV. Philippe Yahudileri hedef alarak onları topraklarından sürdü. Büyük Sürgün
adıyla tarihe geçen bu olayda Yahudilerin evleri, toprakları ve taşınır malları müzayedelerde
satıldı. Paralarını sakladığı şüphesiyle zengin Yahudiler tutuklandı, geri kalanlar kaçıp civar
bölgelere sığındılar. Mültecilerin sayısı onbinlerceydi ve bu tarihten sonra Fransa'da Yahudilerin
sayısı önemli ölçüde azaldı. 1394 Eylül'de kral VI. Charles Hıristiyanların bir süredir Yahudilere
karşı şikayetlerini ileri sürerek Yahudilerin yargılanmasına ilişkin karar yayınladı. Yapılan tahkikat
neticesinde, Yahudilerin işlemekle itham edildikleri cürümlerden çoğunun kralın kendisiyle
işbirliği içerisinde gerçekleştiği açığa çıkınca ise kral olayı kapatmak için Yahudilerin kendi
topraklarından sürgün edilmesine ilişkin ferman verdi.
İngiltere örneği
İngiltere'de Yahudilerin yoğunlaşması Reconquista ile başlar. 1070'ten itibaren kara Avrupa'daki
antisemit baskılardan kaçıp İngiltere'ye sığınan Yahudiler burada da pek rahat ortam
bulamadılar. 1189-1190'da Londra ve York soykırımı adıyla tarihe geçen katliam sadece bu
şehirlerde olmayıp Colchester, Thetford ve Ospringe bölgelerine de sıçradı.
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Devam eden süreç Yahudiler için çok zorlu geçti. 1144, 1168, 1181 yıllarında Yahudilerin Hıristiyan
kanı döktükleri iddiaları ile toplumda Yahudi karşıtlığı sürekli canlı tutuluyordu. 1198'de Papa III.
İnnocent fermanı ile Yahudilere yönelik baskı Avrupa'nın her yerinde başladığında bunun etkisi
İngiltere'de de hissedildi. 1253'te Kral III. Henry'nin çıkardığı Yahudi Statüsü fermanı Yahudilerin
toplumdan dışlanmasına daha çok katkıda bulundu. 1265'te Londra Soykırımı'nda binlerce
Yahudi katledildi. 1275'de Kraliçe Elenour'un emri ile Yahudiler onun topraklarından (Guildford,
Cambridge, Worcester) kovuldular. 1290'da Kral I. Edward'ın Kraliyet Sürgün Fermanı ile
Yahudiler İngiltere'den tamamen kovuldular. Bu tarihten itibaren 1656'da Yahudilerin geri
dönüşlerine izin verildiği Oliver Cromwell dönemine kadar İngiltere topraklarında Yahudilerin
varlığına ilişkin hiçbir kayıt bulunmamaktadır. Bazı tarihçiler ise 1290 sürgününün ardından
İngiltere'de de gizli Yahudilerin varlığından bahsederler.
Almanya örneği
2. Dünya Savaşı öncesi Yahudi düşmanlığı ve Yahudilere yapılan zulüm Nazi ideolojisinin temel
ilkesini göstermekteydi. 1920'de yayınlanan 25 maddelik Parti Programlarında, Nazi parti üyeleri
Yahudileri “Aryan” toplumundan ayırma ve politik, kanunî ve medenî haklarını ellerinden alma
niyetlerini açıkça bildirmekte idi. Nazi liderleri, iktidarı ele geçirdikten hemen sonra, Alman
Yahudilere zulmetme konusunda verdikleri sözü iyi bir şekilde yerine getirmeye başladılar.
Yahudi vatandaşların haklarını kısıtlayan ilk büyük kanun, 7 Nisan 1933'te çıkarılan, Yahudiler ve
“siyasi olarak güvenilmeyen” kamu memur ve çalışanlarının devlet hizmetinden çıkarılmasını
sağlayan “Profesyonel Kamu Hizmetinin Yenilenmesi Yasasıydı”.
Yeni Kamu Hizmeti Yasası, Alman yetkililerin, Aryan Paragrafı olarak adlandırılan Yahudileri (ve
çoğunlukla, “Aryan olmayan” diğerlerini de kapsayan) kurumlardan, mesleklerden ve kamu
hayatının

diğer

alanlarından

dışlamak

için

kullanılan

bir

çeşit

düzenlemenin

ilk

biçimlendirilmesiydi. Nisan 1933'te Alman kanunu, Alman okulları ve üniversitelerindeki Yahudi
öğrenci sayısını kısıtladı. Aynı ayda, ilave kanunlar tıbbî ve hukukî mesleklerdeki “Yahudi
etkinliğini” büyük ölçüde azalttı. Bunları izleyen kanunlar ve hükümler, Yahudi doktorlarının,
kamu (devlet) sağlık sigorta fonlarından aldıkları geri ödemeleri sınırlandırdı.
Eylül 1935'te, Nurnberg'deki yıllık toplantılarında, Nazi liderleri, Nazi ideolojisine hakim birçok ırkçı
teoriyi kurumsallaştıran yeni kanunları açıkladılar. Bu “Nurnberg Irk Yasaları” Alman Yahudilerini
Devlet vatandaşlığından dışladı ve onlara “Alman ya da Alman kanıyla ilişkili” kişilerle evlenmeyi
ya da cinsel ilişki kurmayı yasakladı. Bu kanunlarla ilgili düzenlemeler onları birçok politik haktan
yoksun bıraktı. Yahudiler vatandaşlık haklarından mahrum bırakıldılar (yani, kanunî oy verme
hakkı beklentisine sahip değillerdi) ve kamu görevlerine getirilemiyorlardı.
Nurnberg Yasaları “Yahudi”'yi belli bir dinî inanca sahip kişi olarak tanımlamıyordu. Aksine,
Nurnberg Yasalarının ilk iddianamesi, üç ya da dördüncü kuşaktan Yahudi atası olan birini,
kişinin kendini Yahudi olarak tanımlayıp tanımlamamasına ya da Yahudi dinî cemaatinden olup
olmamasına bakmaksızın Yahudi olarak tanımlıyordu.
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Yahudiliği yaşamayan ya da yıllardır uygulamayan birçok Alman kendini Nazi terörünün
kıskacında buldu. Hıristiyanlığa dönmüş Yahudi atalara sahip kişiler dahi Yahudi olarak
tanımlanabiliyordu.
Garmmisch-Partenkirchen ve Berlin'de gerçekleştirilen 1936 Kış ve Yaz Olimpiyat Oyunları’ndan
haftalar önce ve bu oyunlar süresince, Nazi rejimi Yahudi karşıtı genel söylem ve eylemlerinin
birçoğunu azalttı. Hatta rejim, “Yahudiler İstenmiyor” anlamındaki işaretlerin bazılarını kamu
alanlarından kaldırdı. Hitler, hükümetine karşı, Oyunların başka bir ülkeye alınmasına sebep
olacak uluslararası bir eleştiri istemiyordu. Böyle bir kayıp Almanya'nın itibarı için ciddi bir darbe
olabilirdi. Aynı şekilde, Nazi liderleri de Olimpiyat yılı boyunca gelir getirecek olan uluslararası
turizmi kaçırmak istemiyordu.
1937 ve 1938 yıllarında, Alman yetkililer, Alman Yahudi kanunî zulmünü tekrar artırdı. Hükümet,
Yahudilerden, malvarlıklarını kaydettirmelerini talep ederek, onları yoksullaştırmaya ve Alman
ekonomisinden çıkarmaya başladı. Olimpiyatlardan önce bile, Nazi Hükümeti Yahudi ticarî
faaliyetlerini “Aryanlaştırma” uygulamalarını başlatmıştı. “Aryanlaştırma” Yahudi işçi ve
yöneticilerin işten çıkarılması ya da Yahudilerin sahip olduğu işyerlerinin Yahudi olmayan
Almanlar tarafından Nazi parti çalışanları ya da hükümet tarafından belirlenen kelepir fiyatına
alınması anlamına geliyordu. 1937 ve 1938 yıllarında, hükümet Yahudi doktorların Yahudi
olmayanları tedavi etmesini yasakladı ve Yahudi avukatların hukuk yapma lisanslarını
ellerinden aldı.
aktivitelerinin yanı sıra tüm kamu okulları ve üniversiteleri de yasaklandı. Birçok şehirde,
Yahudilerin “Aryan” olarak düzenlenen alanlara girmesi yasaklandı. Alman düzenlemeleri ve
kanunları Yahudilere profesyonel hayatı yasaklamaya kadar genişledi. Örneğin, Eylül 1938'de,
Yahudi sağlıkçıların “Aryan” hastaları tedavi etmesi etkili bir şekilde yasaklandı.
Ağustos 1938'de, Alman yetkililer, 1 Haziran 1939 itibariyle, kökeni “Yahudi olmayan” ön isim
taşıyan Yahudi kadın ve erkeklerin isimlerinin önüne “İsrail” ve “Sara” isimlerini ekleme
zorunluluğunu yürürlüğe koydu. Tüm Yahudilere Yahudi kökenlerini gösteren kimlik kartlarını
taşıma zorunluluğu getirildi ve 1938 Sonbaharında, Yahudi pasaportları, belirleyici bir “J” harfi ile
damgalandı.

Nazi

liderleri,

başlama

niyetinde

oldukları

Avrupa'ya

savaş

hazırlıklarını

hızlandırdıklarında, Almanya ve Avusturya'daki Yahudi karşıtı kanunlar, daha radikal Yahudi
zulmüne yol açmıştı.
Sonuç olarak tarihte - daha birçok olay satırlara dökülebilir - Yahudi karşıtlığının kaynağının
Hıristiyan Avrupa ülkelerinin olduğu ayan beyan ortadadır.
Ve şüphesiz tarihiyle ve anıyla İslam aleminin antisemitizm lekesinin olmadığı ve bunun dünya
siyasetinde ve propaganda aracı uluslararası medyada tehdit silahı olarak kullanıldığı da
açıktır.
Kaynak: encyclopedia.ushmm.org / Doç. Dr. Eldar Hasanoğluİzmir Katip Çelebi Üniversitesi
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Şeyh Selheb: Kudüs’teki gayrimenkulleri işgalcilere satanların cenazesini yıkamayın
Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi Başkanı Şeyh AbdülazimSelheb, yaklaşan Filistin
seçimlerinin Batı Şeria ile Gazze Şeridi’nde olduğu gibi işgal altındaki Kudüs kentinde de
yürütülmesinin siyasi bir mesele olmakla beraber Kudüs halkının meşru bir talebi olduğunu
vurguladı.
Şeyh Selheb, Ürdün Bakanlar Kurulu Başkanlığı’nın Kudüs Yüksek İslami Vakıflar Konseyi’ni
yeniden yapılandırmasının ardından ilk mülakatını Filistin Enformasyon Merkezi’ne vererek,
Kudüs özelinde birçok sıcak başlığı değerlendirdi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin, 22 Mayıs 2021’de'ta yapılması planlanan seçimlere
katılımının hayati önemde olduğunu belirten Şeyh Selheb, “Eğer seçimler yapılacaksa, işgal
altındaki Kudüs dahil işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında Şeyh Selheb, “Seçim meselesi siyasi bir meseledir. Şayet Filistin Yönetimi
seçimlerin yapılmasına karar verdiyse seçimler yapılmalıdır. Çünkü bu, Filistin toplumunun
meşru bir talebidir, hakkıdır. Kudüs ise 1967'de işgal edilen Filistin topraklarının ayrılmaz bir
parçasıdır.” dedi.
Tüm uluslararası sözleşmelerin ve insani normların, seçimlerin Filistinlilerin en meşru hakkı
olduğunu teyit ettiğini belirten Kudüslü yetkili, işgalci İsrail makamlarının, bu meşru hakkın
gerçekleşmesini ve uygulanmasını engellemeye hakkı olmadığını vurguladı.
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Editörün Notu: Filistin’de 15 yıl aradan sonra 22 Mayıs 2021’de yapılacak genel seçimler, İsrail'in
Doğu Kudüs'te oy kullanılmasını garanti edememesi nedeniyle ertelenmiştir.
Yahudi Yerleşimcilere Gayrimenkul Satımı
İşgal altındaki Kudüs'ün Silvan beldesine Kudüslülere ait bazı evlerin Yahudi yerleşimcilere
satılmasına ilişkin Şeyh Selheb, “Kudüs halkına ait ev ve gayrimenkullerin işgalcilere peşkeş
çekilmesinin arkasında kim varsa vatanlarına ve dinlerine ihanet etmiştir. Bir kez daha hainlerin
boykot edilmesini ve kendileriyle hiçbir şekilde temasa geçilmemesini farz kılan ilgili fetvayı
hatırlatıyoruz.” dedi.
1935’te yayınlanan söz konusu fetva, Yahudilere satış yapan Müslümanlarla her türlü irtibatın
kesilmesini, öldüklerinde cenazelerinin yıkanmamasını ve cesetlerinin Müslüman mezarlıklarına
defnedilmemesini öngörüyor.
Konuşmasında Şeyh Selheb, “Bir kaç kuruşluk dünya malına tamah edip dinine ve vatanına
ihanet eden biri öldüğü zaman yıkanmayıp cenazesi ne kefenlenmeli ne de Müslüman
mezarlıklarına gömülmelidir. Bu 1930'lardan beri verilen bir şer’i fetvadır.” diye söyledi.
Açıklamada, “Dinlerini ve vatanlarını birkaç dirhem ve ölümlü bir dünya karşılığında sattılar. Gün
gelip öleceklerini, nereye gideceklerini ve cehennem ateşinin kendilerini beklediğini bilseydiler
bunu yaparlar mıydı?” diye sordu.
Filistin Enformasyon Merkezi'ne röportaj veren Şeyh Selheb, kararlılık ve işgale karşı direnişlerini
sürdürdüğünü belirttiği Kudüslülerin, dünya hayatı için topraklarını veya arsalarını işgalcilere
satmalarının mümkün olmadığının altını çizdi.
Şeyh Selheb, “Böyle bir menfur hadise meydana gelirse yani bir Kudüslü kalkıp da mülkünü
yerleşimcilere satarsa, bu durumda şeriatın hükümleri tatbik edilmelidir k. Ki kimse buna bir
daha cüret edemesin. Her ne kadar böyle vakıalar yok denecek kadar az olsa da şeriat
ahkamına tabi tutulmalıdır. Böylece bir daha tekrarlanamaz.” dedi.
Filistin toplumuna seslenen Şeyh Selheb, mukaddes Kudüs beldesinde bulunan özel mülkleri ve
İslami

gayrimenkulleri

satmak

konusunda

Allah’tan

korkmaları

gerektiği

belirterek,

affedilemeyecek böyle bir günahtan kaçınmalarını talep etti.
Bir taraftan Filistinliler başta olmak üzere İslam alemi, mübarek Ramazan ayını karşılama
sevincini yaşarken, diğer taraftan Mescidi Aksa ve Kudüslülere yönelik hak ihlalleri aralıksız
devam ediyor.
Şeyh AbdülazimSelheb, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığı'na bağlı Kudüs İslami Vakıflar
Konseyi’nin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescidi Aksa’nın yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) vaka sayısının artışı nedeniyle geçtiğimiz yılda ibadete kapatılması kararı aldığını
hatırlatırken, işgal güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin yoğun baskılarına rağmen Aksa’nın bu yıl
kapatılmayacağına vurgu yaptı.
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Şeyh Selheb, “Bütün Filistinlilerin Ramazan ayı boyunca namazlarını ve ibadetlerini Mescidi
Aksa’da ifa etmelerini ve bu mübarek günlerde Aksa’nın gölgesinde itikafa girmelerini nasip
etmesini Yüce Allah’tan diliyoruz. Aynı şekilde abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin de
bu nimetlerle rızıklandırılmaları için dua ediyoruz.” ifadelerini kaydetti.
Açıklamaların devamında, “Etrafı Cenabı Allah tarafından bereketli kılınan Mescidi Aksa kapıları,
Ramazan boyunca namaz kılanlara ve itikafa girenlere açık kalacaktır. Bu bağlamda Kudüs
İslami Vakıflar Konseyi, Aksa’da uygulamak üzere Kur’an’ı Kerim mukabelesi, tilaveti, teravih
namazları, sohbet ve vaazların bulunduğu bir Ramazan programı hazırladı.” sözlerine yer verildi.
İsrail'in hukuksuz politikalar uygulayarak ve suç işleyerek Filistinlilerin iradesini kırma girişiminin
başarısız olacağını bildiren Şeyh Selheb, Yahudi yerleşimcilerin baskın ve gayrimeşru
saldırılarının, Kudüslülerin Mescidi Aksa’daribatta bulunma heveslerini bitiremeyeceğinin altını
çizdi.
Araplara ve Müslümanlara Davet
Arap topluluklarına ve İslam coğrafyasındaki Müslümanlara seslenen Şeyh Selheb, birçok
zorlukla karşı karşıya kalan Kudüs halkına yardım etme ve mücadelelerine destek olma
çağrısında bulundu.
Şeyh Selheb, “Kudüs, nerede olurlarsa olsun Arap ve Müslümanların boynuna emanettir. Bizler,
bu emanetin gerekliliklerini yerine getirmekle yükümlüyüz. Gerek sıradan bir vatandaş olsun
gerekse de devlet yöneticisi hiçbir Müslümanın, Filistin ve mübarek Mescidi Aksa davasından
vazgeçmesi caiz değildir.” diye söyledi.
Açıklamada, kınama ve telin etme gibi beyanlarının İsrail'in yerleşim projeleri karşısında hiçbir
fayda sağlamadığına işaret edildi.
Ayrıca, “Hem işgal altındaki Filistin topraklarındaki hem de Kudüs’teki murabıtların sorunlarını
ortadan kaldırmak için ciddi adımlar atılmalıdır. Bu, hepimiz üzerine dini bir vecibedir. Bu konuda
taksiratlı olanlar yarın mahşer gününde Allah’a hesap verecektir.” denildi.
Şeyh

Selheb,

“Mescidi

Aksa

konusunda

Allah’tan

korkun.

Tarih

boyunca

Resulullah’ın

sahabilerinin ve Müslüman komutanların koruduğu Kudüs kenti için Allah’tan korkun. İslami
mekanları yalnız bırakmayın.” çağrısında bulundu.
Son olarak Kudüslü Şeyh, “1400 yıldan fazla bir süredir Müslümanlar her dönemde Kudüs’ü
muhafaza etti. Peki şimdi ne oldu da işgalci İsrail’in normalleşme rüzgarına kapılıyor? Halbuki
Siyonist İsrail’le normalleşmenin hiçbir yanı caiz değildir.” dedi.
Kaynak: Filistin Enformasyon
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Ak Sungur, oğlu İmâdüddîn Zengî ve torunu Nureddin Zengî, Haçlıların Kudüs’ü işgali ve
sonrasında dağınık olan Müslümanları toparlama konusunda, Ümmet-i Muhammed’e örnek
olacak bir miras bırakmışlardır. Melikşah döneminde yaşayan Ak Sungur, oğlu İmâdüddin’e
kıymetli

bir

emaneti

teslim

etti.

İmâdüddin

de

babasından

aldığı

bu

kutsal

davayı

mükemmelleştirerek oğlu Nureddin Zengî’ye bıraktı. Kudüs’ü, Haçlıların işgalinden Selahaddin
Eyyûbî kurtarmıştır. Ancak Kudüs’ün fethedilme süresindeki ortamın hazırlanmasında Zengî
ailesinin gösterdiği mücadele, asla unutulmamalı ve her zaman Müslüman nesle örnek olarak
gösterilmelidir.
Ak Sungur
Ak Sungur (İmâdüddîn), Sultan Melikşah (Alparslan’ın oğlu. 1055 ve 1092 yılları arasında yaşamış
olup, 1072 ve 1092 yılları arasında hüküm sürmüş büyük Selçuklu sultanı) dönemi devlet
adamlarındandır. Sultan’ın yakın arkadaşı, dostu ve sırdaşıydı. Beraber büyümüşlerdi. Sultan
bütün önemli işlerini O’na havale ederdi. Sultan Melikşah’ın, Ak Sungur’a ne kadar değer
verdiğinin en önemli işareti, kendisine “Kasîmü’d-Devle” ünvanının verilmesi, yani devletin
ortağı kabul edilmesidir.
Haçlıların ve Fatımilerin güçlü olduğu zamanlarda Sultan’ın hep yanında olan Ak Sungur,
Halep’in alınmasında büyük başarı gösterince, Halep’e vali olarak atandı. Halep dışındaki
komşularıyla yaptığı antlaşmalar sonunda Halep’i güvenli ve yaşanabilir hale getirdi. Artık
Halep’te; hırsızlık, korku ve tüccarların yol emniyeti sıkıntısı yoktu. Pazarlardaki mallar çoğaldı.
Tarım ve hayvancılık tekrar canlandı.İbnü’l-Kalâsânî Ak Sungur dönemini şöyle anlatıyor:
“Sungur, şehre yeniden hayat verdi. Zulmü kaldırdı. Yolculara güven verdi. Şehre yeniden
asalet kazandırdı. Yönetimi güçlendirdi. Halka şefkatle muamele etti. Suçluları amansızca
takip edip cezalandırdı. Islah olmayanları sürgüne gönderdi. Halkın övgüsüne ve duasına
nail oldu. Şehri imar ettirdi ve her yere su sebilleri yaptırdı. Neticede şehir, bir ticaret merkezi
haline geldi.”
Halep, tarih boyunca hep kargaşalara şahitlik etmiş, Doğu ve batı arasındaki güç kavgasının
kurbanı olmuştur. Ak Sungur’un Halep’teki bu başarısı da fazla sürmedi. 1092 yılında Melikşah
öldükten sonra zaten var olan kardeş kavgası iyice kızıştı. Ak Sungur Halepte’ki başarısını bütün
beldelere yaymak istiyordu. Bir tarafta Dımeşk/Şam yöneticileri (Tutuş, Alparslan’ın oğlu
Melikşah’ın kardeşi), diğer taraftan Halep’i elinde tutan idareciler (Ak Sungur).
Ak Sungur, Melikşah’ın oğlu Sultan Berkyaruk’la anlaştı. Birlikte Tutuş’un üzerine yürümeye karar
verdiler. Müslümanların kendi içindeki kavga sonunda Ak Sungur (Melikşah’ın en yakın
arkadaşı), Melikşah’ın kardeşi Tutuş’la savaşırken esir düştü. Tutuş’un karşısına çıkartılan Ak
Sungur’a: “Şayet sen beni esir etseydin ne yapardın” diye soran Tutuş’a; “Seni idam ettirirdim”
diye cevap verdi. “O halde bana verdiğin hükmü sana uyguluyorum” diyen Tutuş, Ak Sungur’u
1094 yılında idam ettirdi.
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Aksungur ve Tutuş birbirlerini çok iyi tanıdıkları (Ak Sungur Melikşah’ın “Kasîmü’d-Devle”
devletin ortağı dediği yakını, Tutuş’ta öz kardeşi), ikisi de Müslüman oldukları halde, kendi
aralarındaki

kardeş

kavgasını

ölüme

kadar

götürmeleri;

Ümmet-i

Muhammed’in

siyasetçilerinin, idarecilerinin, şeyhlerin ve gençlerin kıyamete kadar unutulmaması gereken
dersleri çıkarmaları gerekir. Burada önemli olan, yapılması gereken işi illa filancanın değil birinin
yapması, diğerinin de ona destek vermesiydi. O zaman ikisi de kazanacaktı. Böyle olmayınca
ikisi de kaybetmiş oldu. Tarih bunun örnekleri ile doludur. Haçlıların Kudüs’ü almaları da;
Melikşah’ın 1092, Ak Sungur’un 1094 ve Tutuş’un da 1095 yılındaki vefatları sonrasına
rastlamaktadır. Müslümanların bu sıkıntı ve zaaflarını gören Papa ikinci Urban 1095’te Fransa’da
yaptığı toplantılar sonunda, Hırıstiyan âlemini harekete geçirmiştir. Dört yıllık bir çalışma sonun
da Haçlılar, 15 Temmuz 1099 Cuma günü Kudüs’ü işgal ettiler. Dolayısıyla Haçlıların Kudüs’ü
işgali, güçlü olmalarından değil;
1.Müslümanların kendi aralarındaki kavgasından,
2.Bölünmüşlüklerinden,
3.İtaatsizliklerinden,
4.Kendi başlarına hareket etmelerinden,
5.Dünyevileşmelerinden,
6.İktidar hırsına sahip olmalarından dolayıdır.
İmâdüdîn Zengî
İmâdüddîn Zengî, 1084’te dünyaya geldi. Babası Ak Sungur Melikşah’ın yanında yüksek devlet
memuru olarak çalışıyordu. O doğduğu zaman babası Kasîmü’d-Devle (devletin ortağı)
ünvanını aldı. Ak Sungur, İmâdüddîn Zengî’nin doğumundan iki yıl sonra Halep valisi oldu.
Dolayısıyla çocukluğunu babasının yanında Halep’te geçirdi.
Ak Sungur, oğlunu çok iyi yetiştirmişti. Babasından aldığı eğitim ve ahlakla akranları arasında
kendini hemen her yerde hissettiriyordu. Ak Sungur oğluna iyi bir miras olarak;
1.Eğitimi,
2.Ahlakı,
3.Zorluklara karşı nasıl mücadele edeceği, ve
4.Sabrı bırakmıştı.
İmâdüdîn Zengîn’in gelecek vadettiği, gençliğinde Abbasî veziri Mevdud’un ordusundaki
başarısında belli olmuştu. Haçlılara karşı savaşlara katılmış ve ön saflarda savaşarak cesaretini
ispat etmişti.İmâdüdîn, bulunduğu her yerde barışı savunuyor, kardeş kavgasına da karşı
çıkıyordu. 1126 yılında Selçuklu Sultanı İkinci Mahmud ile Abbâsî halifesi arasında savaş olması
an meselesi iken, İmâdüdîn’in de katkılarıyla barış sağlandı.
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Zengî, ilme ve ulemaya çok değer verdi. Baş Kadı Bahattin’in ilmine ve şahsiyetine çok güveniyor
onu hiç yanından ayırmıyordu. Hukuki bazı işleri ona bırakıyor, sürekli onunla istişare ederdi.
Maddi olarak ta onu güçlü kılmak için Kadı Bahattin’e toprak ve mal bağışlamıştı.
Sultan Mahmud, Zengî’nin bu başarısını görünce kendisini önce Musul valiliğine, ardından da
tüm Suriye’ye ve fethettiği yerlere idareci olarak atadı. Oğullarını da Zengî’nin yanına baş
denetçi olarak görevlendiren Sultan Mahmud, babadan oğula geçen sultanlığa da son vermiş
oldu.
İmâdüdîn Zengî, Kudüs’ü Haçlıların işgalinden kurtarmak için Irak ve Suriye’de Babası Ak
Sungur’dan sonra ciddi çalışmalar ortaya koydu. Halife ve Sulta Mahmud’la anlaşma yollarını
hep açık tutmuş, Müslümanlarla iyi geçinme yollarını zorlamış, düşmana karşı da düzenli
ordularla mücadelesini sert bir şekilde sürdürmüştür.
Uzun bir mücadelenin sonunda Zengî’nin de ölümü gelmişti. Başarılı ve sert bir yönetim
sergileyen İmâdüdîn 15 Ağustos 1146 ‘da Perşembe gecesi kölesi tarafından şehid edildi. Olay
Caber kalesi kuşatması sırasında gerçekleşti. Çadırında uyuyan Zengî, bir yada birkaç koruması
(ki bunlar kölelerdir) tarafından öldürüldü. İbnü’l-Esîr, Zegî’nin şehadeti hakkında bir mersiye
yazmış ve O’nun bir güvercin gibi kanatlanıp Rabbine kavuştuğunu ve en büyük arzusuna nail
olduğunu dile getirmiştir.
Nurettin Zengî
Nurettin Zengî, 1118’de dünyaya geldi. Dedesi Ak Sungur ve babası İmâdüddîn Zengî’ye layık bir
evlat olmaya gayret etti. Ciddiyeti, zekâsı, sorumluluk duygusu, olaylar karşısında soğukkanlı
olması ve zorlukların üstünden gelme gücü, imar ve iskâna verdiği önem, üstün şahsiyeti,
Müslümanların Nurettin’e olan muhabbeti, idareye layık oluşu, zühd ve takvası, cesareti, sürekli
dua ve niyazda bulunması, cihad ve şehitliğe olan arzusu, ibadeti, devlet işlerinde İslâmî
esasları ölçü alması, devletin resmi ideolojisini Ehli sünnet görüşlerine dayandırması, ilmi ve
âlimleri sevmesi, cemaatlenamaz kılması, O’nun en belirgin özellikleriydi.
Nurettin Zengî, ilim ve âlimlerin değerini iyi anlamış ve onlardan çok istifade etmiştir.Alimleri
yöneticilerden üstün tutmuş, ekonomik olarak onları madur etmemişti. Alimlere, ilim ve
gayretlerine göre veya görev yaptıkları medreseye ve bölgeye göre maaş bağlamıştı. Rahat bir
ortamda sadece ilmi faaliyet yapan alim ile; Şii yada Batıni unsurların ağır bastığı ortamlarda
mücadele ederek halka bir şeyler öğretmeye çalışan alimi bir tutmazdı. Şii ve Batıni’lerden
medreseleri, öğrencileri ve âlimleri korurdu. Gerektiğinde Ulemaya koruma tahsis ederdi.
Selçuklu

veziri

Nizamülmülk

tarafından

kurulan

Nizamiye

Medrese’leri,

Nureddin

Zengi

tarafından çok iyi değerlendirildi. Zamanının en büyük problemi olan Şii’lik ve Batıni inanç ve
hareketleriyle bu medreseden mezun olan hocalarla mücadele etmişti. Nureddin Zengialimlere
değer verdiği ve onları şii-batıni saldırılarından koruduğu için, O’nun zamanında alimler akın
akın Halep, Musul ve Şam’a hicret edip yerleşmişlerdir.
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Nurettin, babası İmadüddîn Zengî’nin 1146 yılında şehid edildiğinde, onun yakın

ark-

adaşlarından çok istifade etti. Bunların başında başarılı siyasetçi ve aynı zamanda asker olan,
Selehaddin Eyyübî’nin amcası Esedüddîn Şirkûh gelmekteydi. Şirkûh ağabeyi Necmeddin Eyyûp
(Selehaddin Eyyûbî’nin babası) ile birlikte Dımeşk’i savaşsız ele geçirdiği için devletin ve Nureddin’in yanındaki değerini daha da arttırmıştı.
Nurettin, Urfa’dan başlayarak Şam şehirlerini idaresi altına alıp, Müslümanların güvenini de
kazandıktan sonra, Kudüs planının birincisini gerçekleştirmiş oldu. Sırada Fatımiler’in elinde olan
Mısır vardı. Nurettin Zengi, çok güvendiği baba dostu Esedüddin Şirkuh ve yeğeni Selahaddin’i
Mısır’ın fethi için görevlendirdi. Uzun bir mücadeleden sonra Esedüddin Şirkuh ve Selahaddin
Mısır’ı Fatımiler’ın elinden aldı. Bu başarının ardından Haçlıların bölgedeki etkinliğini de azalmış
oldu.

İhlaslı,

namazlarını

cemaatle

kılan,

hayatını

savaş

meydanlarında

geçiren

Esedüddin Şirkuh, Mısır’a halife olduktan iki ay sonra 1168’de vefat etti. Yerine de Yeğeni
Selahaddin Eyyûbî’yi bıraktı.
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Henüz 6 yaşında Meryem.
Oyun ile gerçeği ayırt edemeyen, hayatı yalnızca bir tane olan oyuncak bebeği ile oynadığı
evcilik sanan ufacık çocuk. Şu yaşında bile küçükken işgalci askerler tarafından abisinin
götürüldüğünü hatırlıyor ama.
Hala her kapı çaldığında ‘abim geldi’ diye koşuyor. Gelen küçük abisi Muhammed’i görünce
beğenmiyor, ağlamaya başlıyor. Götürülen büyük abisini istiyor. Gelenin elinde şeker ya da
çikolata varsa ( ki nadiren oluyor ) ağlaması çabuk diniyor.
Annesiyle Mescid-i Aksa’ya gittiği günler çok mutlu.
Ağaçların arasında koşuşturuyor, yapraklar topluyor annesine.
Teyzesi Hatice’de genellikle orada olur birlikte oyun oynarlar.
Ama en sevdiği oyun yaşıtları ile beraber evcilik. Bazen hepsinin bebeği olmuyor, paylaşıyorlar.
Ya da bebekleri bırakıyorlar, kimi bebek oluyor kimi anne. Sıklıkla şu diyalog geçiyor oyunlarında:
“ben anne olayım sen abla ol, sende bebek, babanız şehid olmuş, abiniz de gitmiş ama
gelecek.”
Şehid olmak güzel şey diye düşünüyorlar muhtemelen. Çünkü etraflarındaki herkes şehid
olanlardan bahsediyor. Meryem Annesine sorduğunda ‘şehitler Allah’ın yanına cennet’e gittiler’
demişti. ‘onlar orada ne isterlerse yapabiliyorlar.’ Çocuk aklıyla sormuştu hemen ‘istedikleri
kadar çikolata yiyebiliyorlar mı?’
Annesi tebessüm etmişti bu sorusuna.
Askerlerin nereye götürdüğünü ise bilmiyordu. Yalnızca gitti demişlerdi abisi için. Askerler
götürdü.
-

Nereye?

-

Çok mu uzak orası?

-

Abim ne zaman gelecek baba?

-

Bizi özlemedi mi?

-

Neden gelmiyor?

böylece uzayıp giden sorularını kimse cevaplayamamıştı. Bu vahşeti ufacık kız çocuğuna kim
anlatabilirdi ki?
Bazen Muhammed onu dışarı çıkarırdı. Ama annesi o zamanlarda sadece sokaklarda
gezmelerine izin verirdi. Uzaklaşmalarına izin vermezdi. Birkaç defa 3 mahalle uzaklarında
oturan amcalarının evine gitmek istemişlerdi, anneleri tek başlarına izin vermemişti. Ağlamıştı
Meryem, ama annesinin kararı kesindi. Korkuyordu çünkü, hele de büyük oğlunun başına
gelenlerden sonra.
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Muhammed ile dışarı çıktıklarında en çok yakalamaca oynamayı severdi. Abisini hep yakalardı
bu oyunda. Bazen abisinin arkadaşları da gelirdi, onların kardeşleri de geldi mi çok eğlenceli
olurdu. Saklambaç oynarlardı beraber. O zamanlarda abisinin elini hiç bırakmazdı, beraber
saklanırlardı. Annesi tembihlemişti çünkü. “abinin yanından sakın ayrılma” demişti.
Babası ile işe gitmeyi çok severdi. Babası elinden tutardı. Bazen omzuna alırdı. Abisi ile
gittiklerinde kollarında kaldırıp havaya uçururlardı. En çok bunu özlemişti galiba Meryem. Babası
ile fırına her gidişinde aynı şeyi söylerdi çünkü. “abim gelince yine uçtu uçtu yapacak mıyız?”
babası ona bakmadan cevap verirdi ‘evet kızım’.
Babası fırında ona ekmekleri dizme görevi verirdi. Bu görev hep onundu. Babası ekmekleri uzatır
o da rafa dizerdi. Sayılarını sayar babasına söylerdi. Unları döküp etrafı dağıttığı için yalnızca
tezgâhın yanında durmasına izin veriyordu babası. İçeri girmesi, son faciadan sonra kesinlikle
yasaktı.
İşin az olduğu zamanlarda babası ona hikâyeler anlatırdı. Meryem bu hikâyeleri dinlemeyi çok
severdi. En çok da kendisi ile aynı yaşta olan Ayşe’nin hikâyesini. Çünkü hikâyedeki Ayşe istediği
her yere korkmadan gidebiliyordu. Tek başına sokağa oyun oynamaya çıkabiliyordu. Çeşit çeşit
bebekleri vardı. Her bebeğinin farklı farklı elbiseleri vardı. Bisikleti de vardı Ayşe’nin. Hem de
pembe ve çok hızlı. İstediği her yere gidebiliyordu Ayşe bu bisikletle. Mutfak malzemeleri de vardı
Ayşe’nin. Kendi yemek yapabiliyordu oyuncaklardan. Oyun oynarken annesinin az sayıda olan
tabaklarını ya da tencerelerini almak zorunda kalmıyordu. Meryem en çok buna seviniyordu.
Çünkü arkadaşları ile piknik yapacaklarında annesinin işi olduğunda yemek kaplarını
kullanamıyordu.
Matematikte iyi olduğunu herkes biliyordu. Artık toplama bile yapabiliyordu. Ekmekleri saya
saya öğrenmişti. Çok eğleniyordu bunları yaparken.
Genellikle fırında uyuyakalıyordu. Her seferinde bu sefer uyumayacağım dediği halde. Babası
kucağında götürüyordu onu eve. Öyle yorulmuş oluyordu ki ertesi sabaha kadar deliksiz
uyuyordu.
Evde günleri annesi ile geçiyordu. Beraber oyun oynuyorlardı. En çok da beş taş oyununu
oynuyorlardı. Bulunabilecek en kolay malzeme oydu çünkü.
Bir defasında babası top almıştı ona. Sürekli onunla oynuyordu. Evde annesiyle, dışarıda
arkadaşlarıyla. Artık yakantop ve futbol da oynayabiliyorlardı. Ama bir gün abisi ile yürürken
topu elinden kaçırdı. Olacak ya İsrail askerlerinin yanına gitti top. Alamadılar. O gün çok
ağlamıştı Meryem. Anlayamamıştı neden alamadığını. Henüz iyi ve kötüyü ayırt edemiyor,
kötünün ne olduğunu anlayamıyordu. Babası söz vermişti ona yeni top için. Ama henüz sözünü
tutamamıştı. Çünkü henüz sırada abisi Muhammed’e defter ve annesine ayakkabı vardı.
Ayakkabısı yırtılmıştı annesinin.
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Annesi ile yemek yaparlardı bazen. Meryem ocaktaki yemekler karıştırırdı hep. En sevdiği iş oydu.
Çamaşır asarken mandal vermeyi de çok severdi. Annesi iş yaparken canı çok sıkılırdı. Bir tane
bebeği dışında pek oyuncağı yoktu. Deftere resim çizmeyi çok severdi. Ama yalnızca bir tane
defteri vardı. Muhammed abisinden kalan hemen her sayfası kullanılmış matematik defteri.
Renkli kalemleri de yoktu öyle çok. Kurşun kalemi ve kırmızı renkli boyama kalemi vardı. Ama
bitmelerinden korktuğu için kalemlerini hiç açmaz sonuna kadar kullanırdı. Defterinde
tamamen boş olan sayfaları bitmişti. Kenarlarındaki boşlukları kullanıyordu resim için. Resim
çizmeyi çok sevmesine rağmen defteri ve kalemleri bitmesin diye çizmiyor, özenle saklamayı
tercih ediyordu. Kıyamıyordu o eşyalara. Pek fazla yapacak bir şey bulamadığında da Annesinin
yanında işlere yardım etmeye başlamıştı bu küçücük yaşında. Gerçi oyun olarak görüyordu
bunları. Kendini büyük bir evcilik oyununun içinde görüyordu muhtemelen.
En sevdiği zamanlar ise şüphesiz teyzesi Hatice ile geçirdiği zamanlardı. Onunla Mescid-i
Aksa’ya giderlerdi genelde. Teyzesi ders çalışırken o oyun oynar, koşar eğlenirdi. Neşeyle
kahkahalar atardı. Teyzesi ona kuran okumayı da öğretirdi. Kuran dersleri teyzesi ile çok
eğlenceli geçerdi. Genellikle bahçede yaparlardı dersi. Hafif bir rüzgârın serinliği, kuş cıvıltıları ve
Mescid-i Aksa’nın bahçesinin muazzam manzarasında çocuk aklı ile oyun oynamayı daha çok
sevse de derslerini de çalışırdı. Bazen yaramazlık yapardı, o zamanlar teyzesi ilerideki ağaçlara
kadar koşma cezası verirdi Meryem’e. Tabii oturmaktan sıkılan Meryem için bu bir ceza değil
tabii ki ödül olurdu. Kozalak toplama yarışı yaparlardı teyzesiyle. Hele havalar biraz soğumaya
başlayınca olurdu kozalaklar. Çünkü kozalak topladıklarında elleri hep üşümüş olurdu.
Günleri böyle geçerdi Meryem’in. Kudüs’te çocukluk, bu yaşadıkları hayat ile masallarında
Ayşe’nin hayatı düşünülünce ne kadar çocukluk denilirse artık, böyle geçerdi. Sürekli soru
soruyor Meryem. O ufacık kafasını karıştıran bir sürü soruları var. Neden o kahkaha atabilirken
yanındaki büyüklerin yalnızca acı bir tebessümle güldüklerini bilmiyor. Henüz şehid ne demek,
intifada ne demek, İsrail askerleri niye onların yurtlarında, abisi neden yanında değil… çok
meraklı

olmasına

rağmen

çevresindekilerden

cevap

alamıyor.

Herkes

kaçınıyor

cevaplamaktan. Acaba, Meryem gelip de bize sorsa cevap verebilir miyiz?...
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PEYGAMBERİMİZİN GÖĞE YÜKSELMESİ - MUHAMMED YILDIZ
Peygamberimizin Göğe Yükselmesi
Hz. Enes radıyallahu anhın rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz aleyhisselam şöyle
buyuruyor: ”Bana burak getirildi ve ona bindirilerek Beytü’l Makdis’e getirildim. Onu (yularını)
peygamberlerin bağladığı halkaya bağladım. Mescid-i Aksa’ya girerek orada iki rekat namaz
kıldım. Sonra, göğe yükseltildim.” (Müslim)
Bu olağanüstü olay (isra ve mirac) bir rivayete göre Efendimiz aleyhisselam evinde uykuda iken
Cebrail Aleyhisselam’ın gelmesi ile başlamıştır. Cebrail aleyhisselam yanında getirdiği Burak
isimli bir hayvanla Efendimiz aleyhisselamı yanına alarak “her bir hareketi gözün gördüğü en
son noktaya ulaşarak” Mescid-i Aksa’ya gitmişlerdir.
İsrâ Suresi birinci ayette zikredilen “Ona ayetlerimizden bir kısmını göstermek için” buyruğunun
gereği

olarak

urûc

olayında

Resûlullah,

Cebrail

Aleyhisselam’ın

refakatinde

kevndeki

harikuladelikleri, Peygamberlerin makamlarını, cennet ve cehennem ehlinin durumlarını
görmesi için Allah’ın kudretiyle gerekli mekânlara ulaştırıldı. Efendimiz aleyhisselam semalarda
ayrı ayrı peygamberlerle görüştü. Birçok emrin kendisine ulaştırıldığı günde Efendimizin yine
aynı güzergâhtan yani Mescid-i Aksa’ya dönerek Mekke’ye ulaştığı rivayet edilmektedir.
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NEKBE’DEN İBRAHİM ANLAŞMASINA KUDÜS’ÜN İŞGAL TARİHİ
Nekbe’den İbrahim anlaşmasına Kudüs’ün işgal tarihi
Bugünlerde Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ve Müslümanların en
kutsallarına yapılan saldırılar 19. yüzyıldan beri adım adım işletilen bir planın ve projenin artık
son adımlarının yaklaştığını gösteriyor.
Bugünlerde Şeyh Cerrah mahallesinde ve Mescid-i Aksa’da Filistinlilere ve Müslümanların en
kutsallarına yapılan saldırılar 19. yüzyıldan beri adım adım işletilen bir planın ve projenin artık
son adımlarının yaklaştığını gösteriyor. Peki nedir bu son adımlar? Şeyh Cerrah hadisesi,
Kudüs’te kalan Müslümanların tamamıyla yerlerinden edilmesi, Ramazan ayında Mescid-i
Aksa’ya yapılan saldırı ise buradaki İslam’ın kutsal mabetlerinin yıkılarak yerine tapınağın inşa
edilmesi. Zira her iki mekânın da sembolik bir değeri var. “Şeyh Cerrah” adını Kudüs fatihi
Selahaddin Eyyubi’nin tabibi Hüsameddin Cerrahi’nin 12. yüzyılda burada inşa ettiği zaviyeden
ve türbesinden alıyor. Bu mahalle özellikle 19. yüzyıldan itibaren Kudüs’ü ve Filistin’in yöneten
Hüseyni ve Neşaşibi gibi önemli ailelerin meskûn oldukları bir mekân. Bu aileler sembolik olarak
Kudüs’ün demografik kimliğinin en önemli unsurlarından birini oluşturuyor. Dolayısıyla bu
mahalleyi Müslümanlardan izale etmek, Kudüs’ü tamamıyla bir Yahudi şehri yapmanın
yaklaşan adımlarıdır. Mescid-i Aksa ise zaten Müslümanların ilk kıblesi ve aynı zamanda fethin
sembolü. İsrail de kendisine başkent kıldığı Kudüs’ü Yahudileştirme çabalarının bir ürünü olarak,
bu en önemli sembolü ortadan kaldırmaya ve yerine bir tapınak inşa etmeye kararlı. Her zaman
olduğu gibi, bu yönde adım atarak tepkileri ölçüyor. Tabii bir de meselenin iç politika ve iktidar
ayağı var.
Belki de Filistin ve Kudüs’ün iki yüz yıllık bir süreç içinde yavaş yavaş elden çıkışının son
sahneleri ortaya konuyor İsrail tarafından. Öncelikle 19. yüzyıl boyunca demografi meselesi
halledilmişti. Şimdi aynı oyun Kudüs’te oynanıyor.
Belki de Filistin ve Kudüs’ün iki yüz yıllık bir süreç içinde yavaş yavaş elden çıkışının son sahneleri
ortaya konuyor İsrail tarafından. Öncelikle 19. yüzyıl boyunca demografi meselesi halledilmişti.
Şimdi aynı oyun Kudüs’te oynanıyor. Kudüs’ün nüfusu ortaçağlar boyunca ve hatta 19. yüzyıla
kadar hep on bin civarında olmuştur. 19. yüzyılın ilk yarısında 11 bin civarında olan Kudüs
nüfusunun, 6 bini Müslüman, 3 bin 500’ü Hıristiyan ve bin 800’ü Yahudiydi. Fakat Yahudiler 20.
yüzyılın başında, göçler nedeniyle demografik üstünlüğü ele geçirmişti bile. 10 bin Müslüman ile
10 bin Hristiyan’a karşılık, Yahudi nüfusu 30 bine, yani hem Müslüman hem de Hıristiyanların üç
katına ulaşmıştı. İslam dünyası demografik olarak şehri 20. yüzyılın başında kaybetmişti.
Filistin’in genelinde de durum farklı değildi ve bu süreç yüzyıl içinde Filistin’in buharlaştırılmasına
ve son nokta olarak da Kudüs’ün Müslüman demografisinin tamamen ortadan kaldırılmasına
kadar geldi. Zaten resmi istatistiklere göre, Kudüs’ün elân nüfusunun

%64’ü Yahudi, %33’ü

Müslüman ve %2’si Hıristiyanlardan oluşmakta. Demografi değişmişse o toprakları elde tutmak
çok zor hale gelir. Zira siyasi değişimden evvel hep demografiler değiştirilir.
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NEKBE’DEN İBRAHİM ANLAŞMASINA KUDÜS’ÜN İŞGAL TARİHİ
I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarını kaybetmesi ve 2 Kasım 1917’de ilan
edilen Balfour Deklarasyonu ile 9 Aralık 1917’deki İngiliz işgali Kudüs ve Filistin için sonun
başlangıcı olmuştu. 19. yüzyıl boyunca süren demografik değişim ise artık siyasi bir
dönüşüm için Kudüs’ü ve Filistin’i hazır hale getirmiştir.
Osmanlı belgelerinde devletin bu demografik değişimi fark ettiği, “Kudüs’ün adeta bir Yahudi
beldesi haline geldiği”nin belgelerde ifade edildiği ve özellikle II. Abdülhamid döneminde çeşitli
tedbirlerin alınıldığı kaydedilmekteyse de, zayıflayan devletin önlemlerinin Fransa, İngiltere ve
Rusya’nın baskıları yanında çok da işe yaramadığı görülmekte. Bunların üstüne bir de (Yahudi
göçlerinin

ülkenin

güvenliği

için

bir

tehdit

oluşturduğunu

fark

ederek

tedbir

alan)

II. Abdülhamid’i deviren İttihat ve Terakki hükumetinin kısıtlamaları kaldırması tam bir felaket
olmuştur.
BM 1947’de İngiliz mandası altında, Müslüman ve Yahudi bölgeleri olarak ayırarak Kudüs’ün
batısındaki işgali resmileştirdi. Bu dayatmayı kabul etmeyen Filistinliler ise Irgun ve
Haganah gibi Siyonist çeteler tarafından tedhişe tabi tutuldu; Kudüs’ün Müslüman nüfusu
daha da eritildi.
Hepimizin bildiği, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Arap topraklarını kaybetmesi ve 2
Kasım 1917’de ilan edilen Balfour Deklarasyonu ile 9 Aralık 1917’deki İngiliz işgali Kudüs ve Filistin
için sonun başlangıcı olmuştu. 19. yüzyıl boyunca süren demografik değişim ise artık siyasi bir
dönüşüm için Kudüs’ü ve Filistin’i hazır hale getirmiştir. Kudüs ve Filistinliler 1920 ve 1930’larda
direnç göstererek pek çok isyan çıkarmışlarsa da hem artarak devam eden Yahudi göçü hem
de İngiliz ordusu ve Siyonist çeteler bu kalkışmaları bastırmıştı.
14 Mayıs 1948’de İsrail’in resmen kurulmasının ardından, ertesi gün Nekbe, yani Büyük
Felaket gününde on binlerce Filistinli kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. 1950’de
Batı Kudüs’ü başkent ilan eden İsrail 1967 Altı Gün Savaşı’nda Doğu Kudüs’ü de işgal ederek
şehrin tamamını ele geçirdi. Bölgeye 200 bin yerleşimci iskân ederek şehrin demografik
yapısını tamamen değiştirdi.
İşin ilginç tarafı, I. Dünya Savaşı’nın bedelini ödeyen Filistinliler, hiç müdahil olmadıkları II. Dünya
Savaşı’nın tazminatını da ödemek zorunda bırakıldılar; Nazi’lerin Yahudilere yaptığı soykırımın
bedelini de Filistinliler ödedi. Yeni kurulmuş olan Birleşmiş Milletler (BM), sanki bu iş için kurulmuş
gibi, ilk iş olarak 1947’de İngiliz mandası altında, Müslüman ve Yahudi bölgeleri olarak ayırarak
Kudüs’ün batısındaki işgali resmileştirdi. Bu dayatmayı kabul etmeyen Filistinliler ise Irgun ve
Haganah gibi Siyonist çeteler tarafından tedhişe tabi tutuldu; Kudüs’ün Müslüman nüfusu daha
da eritildi.
Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgenin Müslüman pivot ülkeleri birleşmedikçe
ve güçlü olmadıkları müddetçe, bu işgal süreci yakında Filistin'i ve Kudüs’ü tamamen
ortadan kaldırmakta ve Mescid-i Aksa’yı yıkmakta beis görmeyecektir.
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NEKBE’DEN İBRAHİM ANLAŞMASINA KUDÜS’ÜN İŞGAL TARİHİ
14 Mayıs 1948’de İsrail’in resmen kurulmasının ardından, ertesi gün Nekbe, yani Büyük Felaket
gününde on binlerce Filistinli kendi topraklarında mülteci konumuna düştü. Cebelü’l-Meşârif
artık

bugün

de

gündemde

olan

ve

üzerinde

İbrani

Üniversitesi’nin

kurulduğu

diğer

“MountScopus”a dönüşmüştü. 1950’de Batı Kudüs’ü başkent ilan eden İsrail 1967 Altı Gün
Savaşı’nda Doğu Kudüs’ü de işgal ederek şehrin tamamını ele geçirdi. Bölgeye 200 bin
yerleşimci iskân ederek şehrin demografik yapısını tamamen değiştirdi.
1980’de Kudüs’ü İsrail’in “bölünmez ve ebedi” başkenti ilan eden İsrail, 1990’ların başında
SSCB’nin dağılmasının ardından Rus ve Polonya Yahudilerini Kudüs’e yerleştirerek ‘Büyük
Kudüs’ü

inşa

etmeye

başladı.

Aslında

ABD

Kongresi

1995

yılında

aldığı

kararla

ABD

büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasını onaylamış olsa da, Trump iktidara gelinceye kadar bunu
uygulamadı. ABD’nin bir önceki başkanı Trump 6 Aralık 2017’de Kudüs’ün İsrail’in başkenti
olduğunu resmen tanıdı ve 14 Mayıs 2018’de, İsrail’in kuruluş gününde ABD elçiliğini Kudüs’e
taşıdı. Bu karar Rusya ve Avustralya tarafından da tanındı.
13 Ağustos 2020’de yapılan İbrahim Anlaşması’yla da İsrail, Mısır ve Ürdün’den sonra Birleşik
Arap Emirlikleri ile de ilişkileri normalleştirerek kendi çıkarları doğrultusunda önemli bir adım
atmış oldu. Artık İsrail Kudüs’ün işgalini tamamlamak için an kollamaktadır. Şüphesiz şimdi Arap
Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, BM ve benzeri uluslararası örgütler (her zaman olduğu gibi) bunu
kınayacak fakat İsrail bildiğini yapmaya devam edecektir. Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan ve İran
gibi bölgenin Müslüman pivot ülkeleri birleşmedikçe ve güçlü olmadıkları müddetçe, bu işgal
süreci yakında Filistin'i ve Kudüs’ü tamamen ortadan kaldırmakta ve Mescid-i Aksa’yı yıkmakta
beis görmeyecektir.
Yazımızı her zaman olduğu gibi bir son sözle bitirelim: Görünen köy kılavuz istemez.
Prof. Dr. Cengiz Tomar
[Prof. Dr. Cengiz Tomar Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektör Vekili
olarak görev yapmaktadır]
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ŞİİR - I I
Bir taş kalsa Kudüs'te
Yahudi eli değmemiş bir duvarın ucunda
O taşın hürmetine sahip çıkarız
Ve o taştan bir Kudüs çıkarırız.
Bir zeytin çekirdeği..…
Yalnızca bir çekirdekten bir Filistin doğar yeniden
Nablus toprakları boyunca
Bir Filistin yeniden yeşerir
Atalarımın acısından.
Ey güzel Eriha
Fukara doyuran irilikte hurmaların beldesi
Ölüdeniz'e her bakışında canlanan
Filizlenen, fışkıran vatanımın hayali
Kim demiş gerçek olmayacak.
Kim demiş işgalci ve zorba
Gönül rahatlığıyla oturacak
Ninemin dualı dudaklarıyla öptüğü o evlerde

II
Unutma çocuğum o işgalci..
Yalnız toprağımızı çalsa hırsız derdim
Tarihimizi ve hatıralarımızı da çaldı
Unutma çocuğum
Zaman her acıyı teselli eder, sen yeniden hatırla
Unutma, hatırla ve affetme.
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ŞİİR - I III
Eski şehrin dar ve taşları mübarek
Birbirine yaslanmış evlerini taşıyan sokakları
Hergün biraz daha kirlenmekte
Farkındamısın?
Ne çok işgalci geçer oldu pis potinleriyle
Ürkmeden, endişesiz hatta tek başına
Hayra alamet değil derdi dedem
Hele hiç değil bunların buradan geçişi
Kaç zamandır ürperiyorum düşündükçe
Düşündükçe umursamazlığımı

IV
Oğlumu ağlarken gördüm
Aksâ'ya bakarken
Kızım benden daha duyarlı
Toprağına, tarihine ve kutsalına dair
Şimdiki gençler...
Gençliklerini böyle yaşıyor
İmkanları kıt ama imanları büyük
Ümitsizliğe her kapıldığımda
Bir fener gibi muştuladılar kurtuluşu
Ya gülerek yürüdüler zalimin zindanına
Ya gülerek can verdiler
Her seferinde!

ataman/mayısyirmibir
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ŞİİR - II - “KUDÜS’ÜN GÖZYAŞLARI”
Kudüs'ün Gözyaşları
Etrafı Mübârek Kılınan Kudüs’ün Müslümanlara Sitemi
Kuş tüyü yataklarda sensin yatan müslüman!..
Bir de cennet umarsın, biraz utan müslüman!..

Muhtaç olduğum hâlde himmet-i Muhammed’e,
Feryâdım ulaşmıyor ümmet-i Muhammed’e!..

Sizlerin gafletinden kâfirler güç alıyor,
Bak ve gör; «haç» «hilâl»den her saat öç alıyor!..

Sapladılar bağrıma, yahudi hançerini,
Bende; hüznün, acının, yaranın en derini!..

Eğer bu yaşamaksa, evet ben yaşıyorum,
Yüreğimde kutsî bir emânet taşıyorum!..

Ben sizin «İLK KIBLE»niz olan mahzun KUDÜS’üm,
Vallâhi bir asırdır size kırgınım, küsüm!..

Bir devre mülkü bile, benden üstün tuttunuz,
Ben sizi hatırladım, siz beni unuttunuz!..

Bir dâvâ ki ne Arap ne Türk’ün dâvâsıdır,
Bu dâvâ Peygamber’in ümmete mîrâsıdır!..

Mübârek üç mescidden biri «Mescid-i Aksâ»
O zaman anlardınız, hasret sizi de yaksa!..

Filistin’im, Gazze’yim; şehâdet okuluyum,
Mîrâcın ilk durağı, Peygamber kokuluyum!..
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ŞİİR - II - “KUDÜS’ÜN GÖZYAŞLARI”
Örgütlü örümcekler ördükçe ağlarını,
Dîninle, tarihinle kopardın bağlarını!..

Hayretler içindeyim, dün böyle değildiniz,
Siz yalınız ilâhî huzurda eğildiniz!..

Siz ülkeler fetheder, tarihler yazardınız,
ını
nız,
nız
Hakk’ın yanında olur, haksıza kızardınız!..
dın
nı

Kahramanlar üstüne düşeni yaptı
gitti,
tı g
git
Siz ibret almayınca, tarih tekerrür
rü
ürr etti!..

SalâhaddinEyyûbî ağlardı,
sen
gülersin,
ı, s
se
ng
üle n,
Allah size basîret, idrak
şuur
versin!..
k ve ş
uurr v
ver
sin

Susmasaydı ilmiyle âmil ola
olan
âlimler,
an â
m
Bunca zulme cesaret eder miydi za
zalimler?!.
al l r?!.
a

Şu Libya’nın, Mısır’ın, Suriye’nin, Irak’ın,
ak’ı
k’ın,
k’ın
Perişan hâllerine dönüp şöyle bir bakın!..
ak
kı
k

Plânlar yapılırken hancıların hanında,
a,
Sizin ne işiniz var kahpelerin yanında?!.
a?!

Onlar «Vahşi Batı»nın şerefsiz serkeşleri,
Ruhsuz vicdansız çağın, hayat süren leşleri!..

Cumartesi, pazardır müşterek tatilleri,
Onlar benim mübârek «Cuma»mın katilleri!..
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ŞİİR - II - “KUDÜS’ÜN GÖZYAŞLARI”
Havralarda kurulur, o siyonist tuzaklar,
Sizler bir uyansanız, yakın olur uzaklar!..

Bir taş düşse haçlının metruk kilisesinden,
Sesi daha gür çıkar müslümanın sesinden!..

Bende nice Nebî’nin, şehidlerin kabri var,
İbrahim’in îmânı, Eyüplerin sabrı var!..

Siz başta taşırsanız, o beyinsiz başları,
Dinmeyecek Mescid-i Aksâ’nın gözyaşları!..
Abdullah Gülcemal
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HARİTANIN ANLATTIĞI
İnsan

ömrü

için

70

sene belki uzun ama,
milletlerin
hele

tarihinde
vatandan

bahsederken
açıp

“göz

kapayıncaya

kadar” geçen süredir
o kadar yıl.
75

yıl

öncesine

ait

harita;
“nehirden-

denize

kadar” tek renk
Sınır yok, kontrol yok,
çeşidiyle zulüm yok
Gazze ile Kudüs arası
2 saatlik olmayan bir
yol,

inanamazsanız

deneyin..
Tamamı yeşil Filistin
haritasının

sınırlarını

sadece

nehirin,

denizin

mavisinin

sınırladığı

günleri

görmek ümidiyle..
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FOTOĞRAFIN ANLATTIĞI

Eminiz bir çoğunuz şöyle dikkatlice tekrar baktınız..
Memleketteki yengeniz, komşu teyzenizin ne işi var bu dergide..
O kadar yakın bir görüntü, sıcaklığı, merhameti, tebessüme hazır yüzüyle bizden biri
Hem de adı ile ..
Ayşe teyze…
Zalimin saçtığı milyonlarca dolara bakmaya bile tenezzül etmemiş.
Ankaradaki yeğenleri “yılın iyilik ödülleri töreni “ için davet ettiğinde çekilmiş resim
İyi ki varsın Ayşe teyze
Kudüs gibi bereketli olsun ömrün..
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MAVİ MARMARA
Mavi Marmara saldırısının üzerinden 11 yıl geçti
İsrail'in 11 yıl önce "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola çıkan yardım filosuna
düzenlediği saldırıda, farklı ülke ve inançlardan yaklaşık 600 yolcu, uluslararası sularda
alıkonularak kötü muameleye maruz kaldı.
İsrail'in, Gazze'ye insani yardım götüren ve "Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla yola
çıkan Mavi Marmara gemisine 31 Mayıs 2010'da düzenlediği saldırının üzerinden 11 yıl geçti.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İsrail'in ambargo ve abluka altında tuttuğu Gazze
halkına yardım etmek ve bölgede yaşanan insani drama dikkati çekmek için İHH İnsani Yardım
Vakfı ile Free Gaza Movement ve VivaPalestina'nın aralarında bulunduğu uluslararası insani
yardım kuruluşları tarafından 2010'da yardım kampanyası başlatıldı.
"Rotamız Filistin, Yükümüz Özgürlük" sloganıyla düzenlenen kampanyaya binlerce sivil toplum
kuruluşu ve aktivist destek verdi.
Kampanya kapsamında Türkiye'den yapılan bağışlarla alınan ilaç, tıbbi malzeme, çimento,
demir, oyuncak, çocuk oyun parkı ve okul gereçleriyle Defne Y, Gazze 1 ve Mavi Marmara
gemileri, İstanbul'dan 22 Mayıs 2010'da yola çıktı.
Sarayburnu Limanı'ndan Gazze'ye sevgi gösterisiyle uğurlanan Mavi Marmara gemisi, daha
sonra 34'ü yabancı 50 gazetecinin de aralarında bulunduğu 32 ülke ve çeşitli inançlardan 560
yolcusunu Antalya'nın Kepez Limanı'ndan alarak, 28 Mayıs 2010'da saat 00.30'da buradan ayrıldı.
Akdeniz'de yol almaya başlayan Mavi Marmara gemisi, Kıbrıs'ın 30 mil güneyinde uluslararası
sularda diğer ülkelerden yola çıkan 5 gemiyle buluştu. Gazze'ye insani yardım malzemesi
götüren gemiler, 30 Mayıs 2010'da Gazze'ye doğru hareket etti. 30 Mayıs gecesi ve 31 Mayıs gece
yarısından sonra Mavi Marmara gemisine telsiz üzerinden tehdit mesajları gönderen İsrail
Ordusu, filoda bulunan gemilere havadan ve denizden tacizde bulundu.
Sabaha karşı filoya saldırıya başlayan İsrail komandoları, helikopterler ve zodyak botlardan
Mavi Marmara gemisindeki sivillere önce sis ve ses bombaları attı, ardından hedef
gözetmeksizin ateş açtı.
İsrail askerleri tarafından açılan ateşle 9 Türk yardım gönüllüsü hayatını kaybetti, 50'den fazla
gönüllü de yaralandı. Başından vurulan aktivist Uğur Süleyman Söylemez'in 4 yıl bitkisel hayatta
kaldıktan sonra vefat etmesiyle de saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.
İHH İnsani Yardım Vakfında basın danışmanı olarak çalışan Cevdet Kılıçlar saldırı anını
fotoğraflarken, 19 yaşındaki aktivist Furkan Doğan da kamerayla kayıt alırken helikopterden
açılan ateşle başlarından ve göğüslerinden vurularak hayatını kaybetti.
Yaralılara yardım etmek isteyen yolcular engellendi.
İsrail askerlerinin 2 saat süren saldırısının sonunda Mavi Marmara ile filoda bulunan gemiler,
İsrail donanması tarafından ele geçirildi. Gemideki herkes arandı ve kelepçe takılarak
güvertede toplandı. İsrail donanmasına ait birçok helikopter, hücumbot, fırkateyn ve bir denizaltı da saldırıya destek verdi.
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Askerler, yaralılara yardım etmek isteyen yolcuları engellerken yaralılar birkaç saat sonra
helikopterle götürüldü.
Meydana gelen arıza giderildikten sonra Aşdod Limanı'na doğru yola çıkan gemi seyir
halindeyken gazetecilere ve yolculara İsrail askerlerince saatlerce kötü muamelede bulunuldu.
Elleri kelepçelenmiş olarak yerde oturtulan yolcuların en temel insani ihtiyaçlarını gidermesine
izin verilmedi. Gemidekilerin cüzdan, bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu gibi
eşyalarına ve gazetecilerin görevlerini yaparlarken kullandıkları teknik malzemelere el konuldu.
Gemi, Aşdod Limanı'na ulaştıktan sonra saatlerce bekletilirken, gemide bulunanlara sadece su
verildi. İsrail devlet görevlilerinin eşliğinde gemiden çıkarılan yolcular, limanda bulunan ve İsrail
bayrakları taşıyan siyonist bir grubun sözlü tacizlerine ve hakaretlerine maruz kaldı.
Liman içerisindeki özel odalarda tek tek fotoğrafları çekilen, tepeden tırnağa aranan gazeteci ve
aktivistler, İsrail istihbarat görevlileri tarafından sorgulandı. Daha sonra elleri kelepçeli olarak
4'er ve 5'erli gruplar halinde cezaevi araçlarına bindirilerek BerŞeva Cezaevi'ne götürüldü.
Cezaevinde 4'er kişilik hücrelere konulan aktivist ve gazeteciler, burada 2 gün geçirdi.
Mavi Marmara gemisiyle Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ancak İsrail'in saldırısı
nedeniyle amacına ulaşamayan aktivistler, 2 Haziran günü sabah saatlerinde Tel Aviv'deki Ben
Gurion Havalimanı'na getirildi. Aktivistlerin serbest bırakılması ve uçağa binmeleri gün boyu
sürdü.
THY'ye ait 3 uçakla aralarında Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri Yücel Velioğlu, Ali Ebubekir
Tokcan ile foto muhabiri Erhan Sevenler’in de bulunduğu 16'sı Türk 50 gazeteci ve aktivist,
3 Haziran Perşembe sabahı Atatürk Havalimanı'na geldi.
Hayatını kaybedenler kalıcı eserlerle yaşatılıyor.
Mavi Marmara gemisine İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının üzerinden 11 yıl geçti.
İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından da
saldırının her yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleniyor.
Saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet
Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur
Süleyman Söylemez'in isimleri memleketleri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde ve
Gazze'de yaptırılan kalıcı eserlerle yaşatılıyor.
Kaynak:AA
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KARİKATÜR

Gelin bir resim kritiği yapalım..
Resimde ne var?
Dünya
Üzerinde bir lokasyon işareti, mazlum coğrafya, daha büyütsek ..Kudüs ü şerif.. biraz daha
yaklaşalım.. Şeyh Cerrah mahallesi
Avazı çıktığı kadar bağırıyor
Cevap?
Yok maalesef
Çünkü dünyanın kulakları tıkalı ..
Tabiat boşluk kabul etmez Herkesin bir tarafı olmalı
Tarafını seçme, seçimine sadık kalma, sadakatini ıspatlama vakti
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Din, dil, renk önemli değil...
Yetki zalimin elindeyse herkes tutsaktır.
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Kıble Mescidi

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!
www.davamizkudus.org

