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Kudüs-ü şerifimizin herkes için imtihan 
vesilesi olduğu bir üç ay daha geçirdikten 
sonra yine birlikteyiz hamdolsun. 

Kudüs davası üzerine fikir teatisinin yapıldığı 
bir mecrayı paylaşıyor olmamızın bile hamd 
vesilesi bir durum olduğu kanaatindeyiz. 
Gönül isterdi ki perçinlenmiş saflar gibi 
birbirimize yaklaşacağımız cihad              
meydanlarında buluşalım ama şimdilik 
imkânlar sanal meydanlara izin veriyor.

Fiziki beraberlik, zihni beraberliği o da kalbi 
birlikteliği getirirmiş.

Sanal beraberliklerimizin gerçek birliklere 
vesile olmasını hassaten niyaz ediyoruz.

Ortak fikirlerde buluşmak güzel ama önemli 
olan icraatta birlik olmak

Eskilerin güzel bir deyimi var

“ tevhidi ef’al tevhidi kulubu doğurur”

Aynı işleri yapanların kalpleri de buluşur.

Cümleyi “kalpleri birlikte çarpanlar aynı 
işlerde buluşmalı, yardımlaşmalı”       
olarak da anlayabiliriz.

Maalesef bir büyük çatıya sahip değiliz ve 
bunun eksikliğini her gün aynı şekilde 
hissediyoruz.

Her gün artarak hissediyoruz diyemedik 
çünkü her gün artsa bugün mutlaka bir yere 
ulaşmış olurduk. Maalesef Kudüs’ü dava 
edinmiş hizmet grupları arasında ciddi bir 
ilgisizlik var. Koordinasyonsuzluk ya da bir 
arada iş yapamama, uyum yetersizliği bile 
değil, her kardeşimiz kendi tarlasına buğday 
ekiyor, hasat ediyor, öğütüp un haline       
getirip, yoğurduğu hamurdan pişirdiği 
ekmekle günü geçiriyor.

Pişirdiği ekmek kendi halkasını doyuruyor 
belki şimdilik ama ömür boyu kuru ekmek 
kimseye yetmez, tatmin etmez,  bünyeyi 
sağlıklı bir şekilde besleyemez.

Belki birleşip yekvücut olan rakibe,         
Selahaddin gibi karşı durmalıyız

Belki Osmanlı ecdadımız gibi gücümüzü 
dosta düşmana kabul ettirip sonra 
“Kudüs-ü Şerifi hizmet halkasına aldık” 
demeliyiz.

Bu seçeneklerde onlarcasını sizlerde       
sıralayabilirsiniz.

Sonra “evet doğru ama bu devirde 
mümkün değil“ diyerek ümitsizliğe        
kapılmamak şartıyla…

Her devirde her şey mümkündür.

“Su nasıl suya benzerse, bir milletin 
geleceği de geçmişine öyle benzer”  demiş 
İbn-i Haldun.

Geçmişimizde külliyen haçlı işgalindeyken 
bile ümidini kesmemiş, şevki kırılmamış 
ümmet nasıl başardıysa yine başarırız evvel 
Allah…

Yeter ki niyet edelim, bir olalım

İşlerimiz birleşsin ki kalplerimiz de birleşsin

Her yerde birleşirsek akıbetimizin ortak 
zaferde birleşeceği de gün gibi ortadadır..

Bir sonraki sayıya kadar ayrılmamak, hep bir 
arada olmak niyazı ile…

/ EDİTÖRDEN
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Büyük uğraşlar ve büyük emekler vererek hazırladığımız Kudüs’ ait yeni web sitemizle siz 
değerli okuarlarımıza en doğru ve güncel bilgileri içeren web sitemizi hizmetinize          
sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

/ TANITIM

Al-AQSA PEDIA
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Esat Fırat   | 14.09.2021
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İSRAİL POLİSİ EŞLİĞİNDEKİ 257 
FANATİK YAHUDİ, MESCİD-İ 
AKSA’YA BASKIN YAPTI

İsrail polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik 
Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski 
Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın 
avlusuna girdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan 
yazılı açıklamada, 257 fanatik Yahudi'nin 
Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki 
El-Meğaribe (Faslılar) Kapısı'ndan Harem-i 
Şerif'e baskın düzenlediği belirtildi. İsrail 
polisinin korumasındaki Yahudi grubun, 
Harem-i Şerif'in avlularında dolaştıktan 
sonra Mescid-i Aksa'dan ayrıldığı       
kaydedildi. Harem-i Şerif'e fanatik     Ya-
hudilerce düzenlenen bu tür baskınlar, 
bölgede gerginliğin tırmanmasına neden 
oluyor.

İSRAİL’İN GİLBOA HAPİSHANE-
SİNDEN FİRAR EDEN 6 FİLİSTİN-
LİDEN 4’Ü MÜEBBET HAPSE 
MAHKÛM

Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli 
Gilboa Hapishanesinden tünel kazarak firar 
etmesi büyük yankı uyandırdı. Firarla dünya 
gündeminde yer edinen 6 Filistinliden 4’ü 
müebbet hapse mahkûm, 2'si hakkında ise 
kesinleşmiş bir hüküm yok.

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kenti sakini 
olan 6 Filistinliden 4’ü İsrail polisince 10-11 
Eylül'de yakalanırken, 2’si hala bulunamadı. 
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN, 6 Eylül sabahı, 
Fetih Hareketinin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri 
üyesi Zekeriya ez-Zübeydi ile İslami Cihad 
Hareketi mensubu Munadil Yakub Nufeyat,    
Muhammed Kasım Arıda, Yakub Mahmud Kadri, 
Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah 
Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını 
ve 10 metrelik tünel kazdıklarını bildirmişti.
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Nour Mahd Ali Abu Aisha, Mehmet Nuri Uçar   
12.09.2021

Qais Omar Darwesh Omar, Gülşen Topçu   

06.09.2021

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Hacer Başer   
25.08.2021

HAMAS: İSRAİL, GAZZE'Yİ    
BOMBALAYARAK İÇ KRİZLERİNİ 
İHRAÇ ETMEYE ÇALIŞIYOR

Hamas, İsrail'in yaşadığı iç krizleri askeri 
tırmandırma ve Gazze Şeridi'ni                 
bombalayarak ihraç etmeye çalıştığını 
belirtti.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı 
açıklamada, "İşgalci İsrail özellikle son 
Kudüs Kılıcı Savaşı'nda yenilgiye 
uğramasının ardından içeride yaşadığı krizi, 
Gazze'ye yönelik hava saldırıları      
düzenleyerek Yahudileştirme ve yerleşim 
birimleri projelerini artırarak ihraç etmeye 
çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu. 
Filistinli 6 tutuklunun yüksek güvenlikli 
Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak 
kaçmasının İsrail'in güvenlik sisteminin   
çöktüğüne işaret ettiğini belirten Berhum, 
"Filistin halkı, tüm sıkıntı ve zorluklara 
rağmen, işgale karşı güçlü ve sürekli bir 
çatışma halindedir. Bu, İsrail'e şok etkisi 
yaratıyor." ifadelerine yer verdi. Berhum, 
İsrail'in "suçlarına karşılık olarak direniş 
tarafından zorla dayatılan angajman   
kurallarını değiştirmeyi başaramayacağını", 
Filistin direnişinin, yaşanabilecek sürekli bir 
savaş durumu içinde sahayı yönetmeye 

FİLİSTİN BAŞBAKANI, İSRAİL'İN 
TAPU TESCİL PROJESİNİN,        
FİLİSTİN MÜLKLERİNİN 
MÜSADERESİNİ AMAÇLADIĞINI   
SÖYLEDI

GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİ GRUPLAR 
ABLUKANIN KALDIRILMASI İÇİN 
SİVİL ETKİNLİKLERLE İSRAİL'E 
BASKI YAPMAYA ÇALIŞIYOR

/ BASINDA KUDÜS - YALÇIN ERKİ

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail'in 
Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için 
geliştirdiği projenin, kentteki Filistinlilerin     
mülklerine el koymayı amaçladığını belirtti ve 
uluslararası topluma buna karşı çıkma çağrısı 
yaptı.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen Bakanlar 
Kurulu toplantısında, İsrail yönetiminin, 
Kudüs'te yaşayanlardan mülklerini tapuya 
tescil etmelerini istemesiyle ilgili konuştu. "Bu 
proje, yurt dışında bulunan Filistinlilerin       
mülklerini gaip kişiler adına kayıtlı mülklere 
dönüştürecek ve müsadereye maruz bırakacak. 
Bu yapılarda oturanlar ya da hak sahipleri de 
zorla çıkarılacak." diyen Iştiyye, Kudüs halkını, 
mülklerini tescil ettirmemeye çağırdı. Iştiyye, 
Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesini 
öngören projeyle bazı arazilerin devlet arazisine 
dönüştürüleceğine ve buraların şirketler ile 
Yahudi yerleşim projelerine tahsis edileceğine 
dikkati çekti.

Filistinli siyasi analistler, Gazze sınırı yakınında 
düzenlenen gösteriler ve etkinliklerin, 15 yıldır 
devam eden ablukanın gevşetilmesi ve  
kaldırılması için İsrail'e baskı yapma amacı 
taşıdığını belirtiyor.

Gazze sınırındaki eylemleri ve hafta sonu 
yaşanan gerilimi AA muhabirine değerlendiren 
analistler, Filistinli gruplar tarafından        
düzenlenen bu eylemlerin Gazze'de "askeri bir 
tırmanışa" dönüşmeyeceği, taleplerini 
gerçekleştirmek için İsrail'e bir baskı unsuru ve 
rahatsızlık kaynağı oluşturmak istendiği    
değerlendirmesinde bulundu.



Turgut Alp Boyraz   | 19.08.2021
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İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Davud Şihab, Gazze sınırında düzenlenen sivil etkinlik ve 
eylemlerin üç mesaj taşıdığını söyledi. Şihab, ilk iki mesajı, "Kudüs Filistin halkının en önemli 
önceliği olmaya devam edecek" ve "Hiçbir şey direniş gruplarını Kudüs'ü savunma ve        
korumaktan alıkoyamayacak" olarak açıkladı.

Kudüs sokaklarında dolaşırken Gümüş, Güzel, Ertuğrul, Saray, İnebolu, Ankara, Antalya gibi 
Türkçe isimli iş yeri veya restoranlara rastlayabilir, birçok dükkânda veya sokaktan geçen 
araçlarda Türk bayrağının asılı olduğunu görebilirsiniz. Filistinlilerin, en çok ziyaret ettikleri ülke 
olan Türkiye'nin kültürüne ve Türkçeye yoğun bir ilgileri var. Sokakta gezerken şehirdeki Yunus 
Emre Enstitüsünün kurslarından ya da dizilerden Türkçe öğrenmiş çok sayıda insana da        
rastlayabilirsiniz. Aynı durum Ramallah, El Halil, Nablus gibi Filistin'in diğer şehirleri için de   
geçerli.

Doğu Kudüs'te ticaretin ve sosyal hayatın kalbi durumundaki Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık 
iki ay önce açılan "Güzel" isimli kıyafet ve aksesuar mağazası çalışanı İbrahim Vazvaz, sattıkları 
ürünlerin çoğunun Türkiye'den geldiğini söyledi. Piyasadaki ürünlerin genelde Çin malı ve       
kalitesiz olduğunu dile getiren Vazvaz, müşterilerinin Türk ürünlerinden gayet memnun olduğunu 
ve bu ürünlerin muadillerinin bulunmadığını söylediklerini aktardı.

KUDÜS'TE İŞ YERLERİNE TÜRKÇE İSİM VERME GİDEREK 
YAYGINLAŞIYOR

/ BASINDA KUDÜS - YALÇIN ERKİ
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İsrail yönetimi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu ve Nekbe (Büyük Felaket) olarak       
adlandırılan tehcir sürecinin ayakta kalan nadir sembollerinden, yüzlerce yıllık geçmişe sahip 
tarihi Lifta kasabasına yeni yerleşim alanı kurmayı planlıyor.

Kudüs'ün kuzeybatısındaki 1 numaralı otoyolun hemen üzerinde yer alan ve Filistin'in diğer pek 
çok bölgesinde olduğu gibi Siyonist harekete bağlı Yahudi örgütler tarafından halkı göçe       
zorlanan yüzlerce Filistin köyünden biri durumundaki Lifta kasabası bugün yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya. Büyüleyici bir doğaya sahip Lifta kasabasının sakinleri, 1948'de komşu köyleri Deyr 
Yasin'de Yahudi örgütü "Irgun" tarafından işlenen korkunç katliamın ardından kasabalarını terk 
etmek zorunda kalmış.

İsrail yönetimi, yüzlerce villa, otel, alışveriş merkezi, müze, okul ve kreşler açarak Nekbe'nin izlerini 
taşıyan ve yüzlerce yıllık tarihiyle ayakta kalmayı başaran bu butik kasabanın Müslüman-Arap 
kimliğini yok etmeyi hedefliyor.

/ BASINDA KUDÜS - YALÇIN ERKİ

İSRAİL NEKBE'NİN İZLERİNİ TAŞIYAN FİLİSTİN KASABASINI 
ORTADAN KALDIRMAYI PLANLIYOR
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Mustafa Deveci   | 02.08.2021

Hacer Başer   |14.07.2021

İsrail mahkemesi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde zorla evlerinden 
çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya olan 4 Filistinli ailenin itirazına ilişkin kararını bir kez daha    
erteledi.

Batı Kudüs'te bulunan İsrail Yüksek Mahkemesi, 4 Filistinli ailenin evlerinden zorla çıkarılması 
kararına yaptıkları itirazı görüştü. Filistinli ve İsrailli aktivistler de tehcir tehdidiyle karşı karşıya 
olan ailelere destek için duruşma öncesi Yüksek Mahkeme önünde gösteri düzenledi.        
Duruşmada, İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistinli ailelere uzun yıllardır yaşadıkları evlerinde        
"koruyucu kiracı statüsü" önerdi. 

Mahkeme, Filistinli ailelere evlerinden tehcir edilmemek için Nahalat Shimon isimli Yahudi        
yerleşimci derneğine kira ödemelerini teklif etti. Filistinli aileler, uzun yıllardır yaşadıkları evlerin 
inşa edildiği arsanın "Yahudi yerleşimcilere ait olduğunu" kabul etmek anlamına gelen teklifi 
reddetti. Ailelerin avukatı Sami İrşad, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksek        
Mahkemenin herhangi bir karara varamadığını belirtti. İrşad, "Mahkeme heyeti bir karar        
vereceklerini söyledi, ancak davayı değerlendirmek için başka bir oturum olacak gibi 
görünüyor." ifadesini kullandı.

Ressam Takiyuddin Sebatin, Ayrım Duvarı'na, yüzünde ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan örgütünün 
maskesi, elinde silah bulunan bir İsrail askeri; karşısına da balığını fanusu içinde taşıyan Filistinli 
bir çocuk resmetti.

Filistinli ressam Takiyuddin Sebatin, Ayrım (Utanç) Duvarı'nın Batı Şeria'da kalan bölümüne 
"İsrail işgalinin ırkçılığı" temalı bir resim çizdi. Beytullahim kentinde yaşayan 32 yaşındaki Sebatin, 
Ayrım Duvarı'na, miğferini çıkardıktan sonra yüzünde ABD'deki ırkçı Ku Klux Klan (KKK) örgütünün 
maskesi, elinde silah bulunan bir İsrail askeri; karşısına da balığını fanusu içinde taşıyan Filistinli 
bir çocuk resmetti.

Sebatin resimdeki çocuk ile askerde görülen 
ırkçılık arasında bir bağlantı kurmanın mümkün 
olmadığını, ırkçı gruplar ile Filistinli çocuk 
arasında barış olmasının da bir yararı               
bulunmadığını kaydetti. ABD’de iç savaşın sona 
ermesinin ardından Tennessee eyaletinde 
1865'te kurulan ırkçı gizli örgüt KKK, özellikle        
siyahilere ve farklı dinlerin mensuplarına karşıt 
görüşleriyle biliniyor. Filistinli ve yabancı         
ressamlar, Ayrım Duvarı'na ve İsrail işgaline 
tepki göstermek amacıyla söz konusu duvara 
çeşitli çizimler yapıyor.

İSRAİL MAHKEMESİ KUDÜS'ÜN ŞEYH CERRAH MAHALLESİ'NDEKİ    
AİLELERİN TEHCİRİYLE İLGİLİ KARARI YİNE ERTELEDİ

FİLİSTİNLİ RESSAMDAN AYRIM DUVARI'NA 'İSRAİL IRKÇILIĞI' TEMALI 
ÇİZİM
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Havva Dereağzı   |05.07.2021

İsrail saldırılarına karşı Mescid-i Aksa'nın 
gönüllü muhafızları olarak bilinen                   
"murabıtlar"dan Kur'an-ı Kerim öğretmeni 
Hatice Huveys, İsrail'in Filistin halkına                
uyguladığı baskıları ve bu süreçte karşı karşıya 
kaldıkları hukuksuzlukları anlattı.

Mescid-i Aksa'nın gönüllü muhafızları olarak 
bilinen "murabıtlar"dan Kur'an-ı Kerim        
öğretmeni Hatice Huveys, AA muhabirine,     
murabıtlık görevine 2014 yılında Mescid-i 
Aksa'nın sahalarında ilim halkalarıyla 
başladığını, murabıt olduktan sonra İsrail 
güçlerinin ağır baskılar uygulamaya 
başladığını belirtti. "Mescid-i Aksa'nın 
kapılarında nöbet tuttuğum zaman dayak 
yemekten tutun, yerlerde sürüklenmem, baş 
örtümün alınması gibi birçok sıkıntı yaşadım. 
Tutuklandım, hapsedildim, aynı şekilde kızlarım 
da tutuklanıp sorgulandılar. Ailemin sağlık     
hizmeti alması engellendi, uzun yıllar ilaç       
kullanamadık. Bunun gibi sıkıntılar hala devam 
ediyor. Çok kez seyahat yasağı aldım, sosyal 
medya hesaplarım kapatıldı, evlatlarımla 
tehdit edildim, evime baskınlar yapıldı. Yeri 
geldi annem, babam tutuklandı, evim yıkıldı. 
Yaşadığım evden uzaklaştırıldım hatta eşim 
uzun süre ailesinden uzak yaşamak zorunda 
kaldı, ailece uzaklaştırmalardan tutun da 
yaralanmalara kadar birçok baskıya maruz 
kalıyoruz."

Son olaylarda küçük oğlunun yaralandığını 
anlatan 5 çocuk annesi Huveys, eşinin de 
Kudüs'e girmekten tamamen men edildiğini 
bildirdi. Mescid-i Aksa'ya girdiği, orada ibadet 
ettiği için cezalar verildiğini vurgulayan 
Huveys, "Bir yeri dağıtmak için yaptıkları      
zamansal ve mekânsal baskınlarda orada 
bulunuyorsam bunu bahane ederek beni 
suçluyorlar. Aksa'nın etrafında yaptığım bir 
sarma yemeğini arkadaşlarla yemekten bana 
cezalar verebiliyorlar. Aksa'dan kaç kere     
uzaklaştırıldığımı hatırlamıyorum. Son aldığım 
6 aylık uzaklaştırma sekizinci ayda sona erecek 
inşallah ama yine beni çağırıp süreyi      
uzatmaları mümkün, bu hep böyle oluyor." 
dedi.

"Biz biliyoruz ki; Türkiye, hükümetiyle halkıyla 
bütün halinde bu davaya sahip çıkıyor ve 
destek veriyor. Filistinliler olarak bunun      
farkındayız, hissediyoruz. Türkiye ziyaretlerimde 
bakanlarla, eşleriyle bir araya geldim. Emine 
Erdoğan Hanımefendi'yi ziyaret ettim. Ciddi 
manada büyük destek görüyoruz, onlara her 
zaman şükranlarımızı sunuyoruz." Emine 
Erdoğan'ı ziyaretinde kendisiyle çok güzel 
ilgilendiğini paylaşan Huveys, "Hanımefendiye 
'Hepimiz Meryemiz' projesinin çalışmalarından 
bahsettiğimde büyük bir mutluluk duyduğunu 
dile getirdi. Kudüslü kadınlar ve çocuklar için 
yapılan çalışmaları hem takdir etti hem de 
teşekkür etti, hatta bizlere söz verdi. 'Bizler     
Türkiye'de Kudüs ile ilgili çalışan STK'leri daha 
çok takip edip destekleyeceğiz' dedi." diye 
konuştu.

"Kudüs davası sadece benim davam değil ve 
davayı savunduğum için sıkıntı yaşayan tek kişi 
de ben değilim. Bizim bir inancımız var; burası 
bizim kutsalımız ne olursa olsun ne ben ne de 
benimle savunan kardeşlerimiz bu davadan 
vazgeçmeyecek. İnşallah ilk başladığım 
günden sonuna kadar da ne gerekiyorsa 
yapacağım, Allah'ın izniyle davamda sebat 
etmeyi düşünüyorum."

MESCİD-İ AKSA'NIN GÖNÜLLÜ 
KADIN MUHAFIZI HUVEYS,         
İSRAİL'İN UYGULADIĞI 
BASKILARI VE YAŞADIĞI 
SIKINTILARI        ANLATTI

/ BASINDA KUDÜS - YALÇIN ERKİ
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Merkezi Cenevre'de bulunan Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazze Şeridi'ndeki     
çocukların yüzde 91'inin, işgalci İsrail'in Gazze’ye yönelik son barbar saldırılarından sonra 
psikolojik travma yaşadığını belirtti. Gözlemevinin konuya ilişkin yayınladığı raporda, Gazze   
Şeridi'ndeki her 10 çocuktan 9'unun işgal ordusunun askeri saldırılarının sona ermesinin        
üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen hâlâ bir tür travma yaşadığı ifade edildi.

Raporda, Gazze’ye gerçekleştirdiği hava saldırıları sırasında İsrail’in çocuk ve kadın nüfusunun 
%75'lere kadar varan ve aşırı kalabalık olan sivil yerleşim bölgelerini orantısız saldırılarla hedef 
aldığına dikkat çekti.

İsrail'in düzenlediği hava saldırıları sonucu Gazze'de 66 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan 
gözlemevi, en az 470 çocuğun da yaralandığını belirterek, yaralardan bazılarının kalıcı veya 
uzun süreli sakatlık bırakacağını bildirdi.

Raporda, “241 çocuk ebeveynlerinden birini veya her ikisini birlikte kaybederken 5 bin 400 çocuk 
evini kaybetti ve 42 bin çocuğun ise evi kısmen hasar gördü” ifadelerine yer verildi.

Siyonist İsrail’in, ambargo altındaki Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırıları 11 gün 
sürmüş ve saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 254 Filistinli şehit olmuştu.

Diğer taraftan Filistin Enformasyon Bakanlığı’nın yayınladığı resmi verilere göre, son 20 yılda 
işgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarında 3 binden fazla çocuk şehitler kervanına katıldı.

Filistinli uzmanlar ve insan hakları savunucusu kuruluşlar, eli kanlı terörist İsrail'in hava 
saldırılarında çocukların da içlerinde olduğu sivil binaların kasıtlı olarak hedef alındığını   
kaydediyor.

İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ:
GAZZE’Lİ ÇOCUKLARIN %91'İ PSİKOLOJİK TRAVMA YAŞIYOR
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Kudüs. Bir başka deyişle hepimizin ortak davası. Peki 
bu davaya hizmet edebilmenin ilk adımı nedir? 
Elbette öncelikle Kudüs’ü tanımak. O zaman başka bir 
soru gündeme geliyor. Kudüs’e dair bilgimi artırmak 
için nerelere başvurmalıyım. Kaynak yetersizliği veya 
bulunan kaynaklara duyulan güven işimizi biraz      
zorlaştırıyor olabilir. Artık bunu dert etmenize gerek 
yok. Çünkü Kudüs Rehberi var. Kudüs’e dair her türlü 
bilgiyi ayrıntılı bir şekilde anlatmayı konu edinen bu 
uygulamanın yapımcısı Mehmet Esmer beyefendi ile 
sizler için Kudüs Rehberi uygulmasını konuştuk. Keyifli 
okumalar.

KUDÜS 
REHBERİ
UYGULAMASI

   

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Esmer 
Kimdir?

 - Mehmet Esmer

1976 yılında Şanlıurfa’da dünyaya geldim. İlk ve orta 
öğrenimimi Şanlıurfa’da tamamladıktan sonra 
üniversite eğitimi için Şam’a gittim. On yıldan uzun bir 
süre Şam-ı Şerif’te kaldıktan sonra Beyrut İslami         
İlimler Fakültesi’nde eğitimimi tamamlayarak 2006 
yılında yurda dönüş yaptım. Şam ve Beyrut’ta           
bulunduğum yıllarda Kudüs-ü Şerif ile ilgili teorik   
bilgilerimi geliştirmeye çalışırken konunun             
üstatlarından da uzun süre pratik eğitim alma fırsatı 
buldum. Memleketimize dönüş sonrası üç yıl    
Kudüs-ü Şerif davasına hizmet eden Sivil Toplum 
Kuruluşlarında gönüllü olarak çalıştım. Yaklaşık 10 yıla 
yakın süredir resmi kokartlı Kudüs     Rehberi ünvanı 
taşımaktayım.

Yurt içi ve yurt dışında birçok üniversitede Mescid-i 
Aksa ve Kudüs üzerine seminerler ve özel gruplara 
“Adım Adım Beytülmakdis” dersleri vermeye 
çalışıyoruz. Yurt dışında özellikle Endonezya ve 
Malezya’da Kudüs Rehberi yetiştirilmesi konusunda 
da çalışmalarımız bulunmaktadır.

Nedir Kudüs Rehberi?

 - Mehmet Esmer

Kudüs Rehberi sizi İslam’ın kadim 
şehirlerinden biri olan Kudüs’ü keşfe 
davet eden bir mobil uygulama.      
Kullanıcı dostu ara yüzü ve kolay      
kullanımı ile Kudüs Rehberi      
uygulamasından gözünüzü (ve      
inşallah gönlünüzü) alamayacaksınız 
diyebilirim. Kudüs’e dair her türlü 
ayrıntıyı içeren detaylı bilgi ve      
görselleri uygulamada bulmak 
mümkün.
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Mübarek yapılar, alanlar ve önemli şahsiyetlere 
ait hatıraları bünyesinde barındıran Kudüs’ü 
her yönü ile tanıtmak ve detaylı bilgi vermek 
için, tarihinden coğrafi yapısına, etnik           
özelliklerinden, kültürel mirasına kadar birçok 
konuda kapsamlı bilgiler ve görseller                
uygulamanın içinde yer almaktadır. Kudüs 
tarihi, Kudüs’ün etnik yapısı, Kudüs’ün coğrafi 
özellikleri, toplumsal yapısı Müslümanların 
Kudüs’te bıraktığı izler uygulama içindeki   
alanlardan sadece birkaçı.

Neden böyle bir uygulama yapma ihtiyacı 
duydunuz? Sizi böyle bir çalışmaya iten 
nedir?

Uygulama kullanıcılara neler sunuyor?         
Uygulamada ne gibi özellikler ve bilgiler var?

Ben 10 yıldan fazla Kudüs’te kokartlı rehberlik 
yaptım, on binlerce kişiye yol göstermeye 
yardımcı olmaya çalıştım. Bu seyahatler 
sırasında şunu fark ettim ki, Kudüs’e gelen 
insanlar yeterli kaynak bulamadıklarından 
şikâyet ediyorlardı. Bulsalar bile internet 
ortamında bulabildikleri bilgilerin                
doğruluğundan emin değillerdi.  Bu durum beni 
harekete geçiren en önemli etmen. Ben ve 
dava arkadaşlarım Davamız Kudüs ekibi ile 
birlikte yeni çalışmalara başladık. Web         
siteleriyle başlayan çalışmalar sosyal medya 
hesapları, telefon uygulamaları gibi       
çalışmalarla halen devam ediyor.         
Çalışmalarımızın büyük eksikliği doldurmaya 
başladığını fark etmemiz çalışma azmimizi 
artırdı, sayıları on binleri aşan takipçimiz, gönül 
dostumuzun destekleriyle çalışmalarımız 
giderek artan hızla devam etmektedir.

‘Cami ve Mescitler’ ‘Medrese ve Okullar’      
kategorilerinden ise Kudüs’te bulunan      
İslamiyet’e ve diğer dinlere ait kutsal      
mekânları, şehirde yaşamış toplumlara ait 
eserleri inceleyebilir; konumlarını    
görüntüleyebilir ve orijinal fotoğraflarına 
ulaşabilirsiniz.  Ayrıca uygulamada bulunan 
diğer başlıklar aracılığıyla; Kudüs tarihinde 
önemli izler bırakmış kanaat önderlerinin 
hizmet etiği mekânlar, bu şahıslara ait mezar 
ve türbeler hakkında en detaylı bilgilere Kudüs 
Rehberi uygulaması ile kolay bir şekilde      
ulaşabilirsiniz.

Kudüs Rehberi uygulamasını kullanarak çeşitli 
kategorilerde mekân, olay ve şahsiyet bazlı 
bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunları örnekleyecek 
olursak ‘Kudüs Tarihi ve Arşivi’ ile başlayabiliriz. 

Kudüs tarihini, arşivlerde bulunan bilgi, belge 
ve resimleri bir araya getirdiğimiz bu        
bölümlerde, yerli-yabancı birçok kaynaktan 
derlenmiş güvenilir ve sağlam bilgiye en kısa 
sürede erişebilirsiniz.

- Mehmet Esmer

- Mehmet Esmer
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Bunlar dışında Kudüs Rehberi uygulamasını gezi rehberi olarak da kullanabilirsiniz. Kudüs’e   
geldiğiniz ilk andan itibaren gezi rotaları, pratik bilgileri, görülmesi gereken mekânları tek tuşla 
görüntüleyebilir, konum bilgilerine anında ulaşabilirsiniz. Öğrendikleriniz ile ilgili detaylı bilgiye 
ulaşmak isterseniz de uygulamamızı geliştirirken yararlandığımız tüm yerli yabancı kaynakları bir 
bölümde topladık. Bununla beraber aynı menüyü kullanarak dilek, öneri ve şikâyetlerinizi bizimle 
iletişime geçerek dile getirebilirsiniz.

Son söz olarak site okurlarına Kudüs ile alakalı neler söylemek istersiniz? Hepimizin gönülden 
bağlı inanç değerlerimizin bize öğrettiği üzere; Kudüs temizdir, bereketlidir ve ilahi koruma       
altındadır. Bu sebeple bizlerin Kudüs için bir şey yapmamız çok önemli değildir. Zira Kudüs için 
çalışan kendi için çalışmıştır.

Kudüs’ü dava edinmek insanı arındırır, bağışlanmaya hak kazandırır, Efendimizden (s.a.v.)       
nakledilen Hadis-i Şerif’lerde belirtildiği gibi Fırka-i Naciye (kurtuluşa erecek zümre) ye dâhil 
olma imkânı sunar. Bu fırsatları kaçırmamak için tüm kardeşlerimizi bu kutlu davaya omuz      
vermeye davet ediyoruz.

Mobil Uygulamayı indirmek için: 

Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kudusrehberi

App Store: https://apps.apple.com/tr/app/kud%C3%BCs-rehberi/id1580888152?l=tr
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TÜRKAN HATUN
TÜRBESİ
Türbe, Mescid-i Aksa’nın Silsile kapısının 
hemen yakınındadır. İsmini, banisi olan 
Selçuklu sultanının kızı Türkan Hatundan 
almaktadır. Memlüklüler döneminde 1352 
yılında inşa edildi. Türbenin girişinde   
vakfiyesi taşların üstünde nakşedilmiş, 
duvarlarında ve giriş kapısının üstünde 
Memlüklülerin en güzel süslemeleri 
bulunmaktadır. Türbe iki oda olarak inşa 
edilmiş sekizgen şeklinde kubbeye 
sahiptir, odanın birinde Türkan Hatun’un 
kabri bulunmaktadır. Diğer odayı ise 
hafızlık talebeleri medrese olarak          
kullanılmaktadır. 
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Nebi Samuel köyü, tek başına 
ayakta durmaya çalışan bir 
Filistin varlığı olarak, 
Müslümanların ilgisini ve 
ziyaretlerini beklemeye 
devam ediyor. Sessizliğin 
içindeki bir çığlık gibi...

Nebi Samuel köyü, Kudüs’ün 
kuzeybatısında deniz               
seviyesinden 890 metre      
yükseklikte, Behce Dağı       
üzerinde bulunmaktadır. 

Su pınarlarının olması ve 
Akdeniz’i görecek kadar 
yüksek stratejik konumu     
nedeniyle, Kudüs’ü elinde    
bulunduran devletler tarih 
boyunca bu bölgeye ciddi ilgi 
göstermişlerdir. Romalılar 
döneminde buraya kale inşa 
edilmiş, Emevî halifelerinden 
Abdülmelik Bin Mervan’ın    
emriyle, Samuel Peygambere 
(Hz. Davud’dan hemen önce 
yaşadığı düşünülmektedir) ait 
olduğu düşünülen kabrin 
etrafı düzenlenmiştir.

Haçlılar döneminde, yapı kilise 
olarak kullanılmış, Selâhaddin 
Eyyubi döneminde ise mescit 
inşa edilmiştir. Memlüklüler 
tarafından da minareler 
eklenmiştir.

HZ. SAMUEL 
(A.S) KABRİ
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Eski dönemlerde, Filistinliler, tıpkı tarihî Nebî 
Musa Şenlikleri’nde olduğu gibi, burada da her 
yılın nisan ayında Nebî Samuel Şenlikleri 
düzenlerdi. İngiliz Mandası ve sonrasında İsrail 
işgali döneminde bu şenlikler artık             
düzenlenmez hale gelmiştir.

Nebi Samuel köyü, yakın tarihteki savaşlar 
sırasında stratejik konumu nedeniyle kanlı 
çarpışmalara sahne olmuştur. 1917’de Osmanlı 
ordusu burada İngilizlere karşı çok ciddi   
mukavemet göstererek şehitler vermiştir. 1948 
yılında da  Ürdün askerleri, burada siyonistlere 
karşı savaşmıştır. Mescidin hemen yan   
tarafında, Ürdünlü askerlerin kabirleri bugün de 
mevcuttur.

1950’de Filistin’in ileri gelenlerinden Şeyh        
Muhammed Halil, Yahudilerin baskınlarını 
engellemek için, mescidi İslâm vakfı bünyesine 
dâhil etti. 1971’de ise, mescidin etrafındaki evler 
İsrail işgal güçleri tarafından yıkıldı. Köylüler, 
mescitten uzak yerlere ev yapsalar da, bir kısmı 
başka bölgelere göç etmek zorunda kalmıştır.

Nebi Samuel’in kabrinin, mescidin altındaki 
mağarada bulunduğuna inanılır. Orası, bugün 
sinagog olarak kullanılmaktadır. El Halil 
şehrindeki Halilurrahman Camii’nde olduğu 
gibi, burada da bina mescit ve sinagog olarak 
ikiye bölünmüştür. Daha önce Müslüman 
hanımların namaz kıldığı bölüm, bugün ibadet 
ve ayinler için Yahudilere tahsis edilmiş 
durumdadır. Yahudilerin hiç boş bırakmadığı 
mescit, 5 vakit ibadete açık olmasına rağmen, 
maalesef şu anda Müslümanların burayı çok 
az ziyaret etmektedir. Ezan okunmasına izin 
verilse de, sesin hoparlörle çevreye yayılması 
yasaklanmıştır. Mescidin imamlığını Şeyh 
Hüseyin Zâhir yapmaktadır.

İsrail, 2000 yılında mescidi ve köyü “milli park” 
statüsüne alarak, köyde yaşayan Filistinlileri 
bölgeden ayrılmaya zorlamıştır. Bugün 250 
kişinin yaşadığı köyde yeni evler yapılmasına 
ve mevcutların onarımına İsrail tarafından 
müsaade edilmemektedir.

Nebi Samuel köyünde yaşayan Filistinliler, Batı 
Şeria’da yaşayan Filistinliler gibi Filistin kimlik 
kartlarına sahiptir. Fakat İsrail sistemi      
içerisinde resmi olarak "İsrail topraklarında" 
yaşıyor olmalarına rağmen, Kudüs ve Yafa gibi 
şehirlere girmeleri yasaktır. Ne “48 Arapları” 
gibi İsrail pasaportları vardır, ne de Doğu 
Kudüs’te yaşayan Filistinlilerde bulunan “Doğu 
Kudüs kimlik kartları” …

Dünyada eşi ve benzeri görülmemiş bir      
durumda, ince bir çizgide yaşamlarını 
sürdürmektedirler.

Filistinliler, yeni ev inşa edemedikleri için Batı 
Şeria’ya, yani duvarın diğer tarafına taşınmak 
durumunda kalmışlardır. Köyün gençleri      
evlenmeye niyet ettiklerinde, evlendikleri kişi 
köye gelemediği için bir seçim yapmaları 
gerekmektir. Ya evlenip köylerini terk edecekler 
ya da evlenmeyeceklerdir. Nüfusun artması ve 
iki odalı eski evlerde yaşayamamaları      
nedeniyle yavaş yavaş köyün nüfusu      
azalmaktadır. İsrail, kontrollü ve bilinçli bir 
tehcir politikası yürütmektedir.
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Köyde herhangi bir sağlık ocağının bulunmaması, Filistinlilerin karşı karşıya kaldığı belki de en 
büyük zorluk. Sağlık sorunu yaşayan Filistinlilerin, Ramallah’a gitmeleri gerekmektedir. Aynı    
şekilde, köydeki tek odalı ilkokulun öğretmenleri ve bazı öğrencileri de okulun kapanmaması için, 
her gün Ramallah’tan Nebi Samuel’e gidip gelmektedir. İsrail askerlerinin bu geçişler sırasında 
çıkardığı keyfi zorluklar sonucu, bazen kapıda saatler süren bekleyişler yaşanmaktadır.

Nebi Samuel köyü, tek başına ayakta durmaya çalışan bir Filistin varlığı olarak, Müslümanların 
ilgisini ve ziyaretlerini beklemeye devam ediyor. Sessizliğin içindeki bir çığlık gibi…

Kaynak: Mecra
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/ ANALİZ

İsrail’de Başbakan Naftali Bennett liderliğinde kurulan koalisyon hükümetinin 13 Haziran’da İsrail 
meclisi Knesset’te güvenoyu almasıyla resmi olarak başlayan yeni dönem birçok soru işaretini 
de beraberinde getirdi. İç politikada ise Netanyahu/Likud ve daimî destekçileri Ultra-Ortodoks 
partiler, zaten kırılgan bir yapıya sahip olan mevcut koalisyonun herhangi bir zaafını        
değerlendirmek için pusuda bekliyor.

Yeni döneme ilişkin en çok merak edilen husus, kurulan koalisyonun ne kadar uzun ömürlü 
olacağı. Bir hayli farklı dinamiklere sahip sekiz partiden müteşekkil yeni hükümetin bileşenleri, 
geleceğe dair planlarını tatbik ederken bir hayaletle de cebelleşmek zorunda. Bu hayalet, 12 yıl 
boyunca kesintisiz olarak ülkeyi yöneten sabık Başbakan Binyamin Netanyahu ve bıraktığı miras.

Netanyahu sonrası İsrail siyaseti

Binyamin Netanyahu, toplumu ciddi şekilde kutuplaştıran keskin bir figür olarak İsrail siyasetinin 
en uzun süre başbakanlık yapan ismi olmayı başardı ve geride ikiye bölünmüş bir siyasi arena 
bıraktı. Nitekim Bennett hükümetinin güvenoyu oylamasının 60’a karşı 59 oyla sona ermesi de bu 
kutuplaşmanın bir tezahürü. Netanyahu, görevinden ayrılırken de teamüller doğrultusunda iyi 
dileklerini iletmek ve başarı temennisinde bulunmak yerine, “bu şeytani ve tehlikeli sol hükümeti” 
devireceği vaadiyle koltuğu devretti.

İdeolojik ve siyasi olarak geniş bir yelpazenin temsil edildiği yeni koalisyonun iç politikayı        
ilgilendiren meselelerdeki ajandalarının çarpışması da kaçınılmaz bir realite olarak karşımıza 
çıkıyor.

Netanyahu’nun ilk dönemki “başarısı” da bu kutuplaşmadan beslenen bir damar yakalamasıyla 
mümkün olabilmişti. 1996 yılında kurucu paradigmayı inşa eden, seküler geleneğin tabanını 
oluşturan Aşkenazilere karşı ortaya koyduğu muhalif retorikle oy toplamış ve müesses nizama 
başkaldıran yeni bir soluk olduğunu iddia etmişti. 1996-1999 yılları arasında görevde kalan        
Netanyahu barış yanlısı kesimler için bir hayal kırıklığına doğru ivmelenen Oslo sürecinin 
dumanının tüttüğü bir zamanda şahin kanadın temsilcisi oldu. 1999’da hakkındaki yolsuzluk       
iddiaları yüzünden ve bakan istifalarını engelleyemediği için istifa etmek zorunda kalmıştı. 

İsrail’de yeni hükümet Netanyahu 
mirasının gölgesinde

İsrail’de sekiz partinin katılımıyla yaklaşık iki 
ay önce kurulan yeni hükümetin, birçok 
açıdan ayrışmak istediği Netanyahu 
iktidarının son döneminde benimsenen dış 
politika stratejisini sürdürme eğiliminde 
olduğu görülüyor.

İSRAİL’DE BAŞBAKAN
NAFTALİ BENNETT
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2009’da başlayan ikinci başbakanlık serüveniyse, bölge siyasetine damga vurduğu, ne olursa 
olsun en çok oy alan partinin lideri olmaya devam ettiği ve nihayetinde eski ABD Başkanı Donald 
Trump’la yakaladığı “mükemmel uyumu” çeşitli uluslararası kazanımlara dönüştürebildiği bir 
jübileyle -belki de kısa bir ara, bir sezon finaliyle- nihayetlendi.

Yeni koalisyonun bileşenleri

Yeni dönemin koalisyonunu teşkil eden sekiz partinin kesişen bazı tercihlerinin kimi noktalarda 
müşterek yönlerinden daha fazla olduğunu da vurgulamak gerekiyor. Örneğin, partilerin üçü 
yasadışı yerleşimlerin varlığını destekleyen devletçi bir pozisyondayken, diğer beş parti farklı 
seviyelerde diğer alternatiflere de (iki devletli çözümü de formüle edecek şeklide) açık kapı 
bırakıyor.

Mevcut hükümeti benzersiz kılan özellik ise İsrail tarihinde ilk kez bir Arap siyasi partisinin        
koalisyonun parçası olabilmesi. Birleşik Arap Listesi’ni (Ra’am) koalisyon çemberinin içine dahil 
eden denklem çok kısa bir süre öncesine kadar muhtemel görünmüyordu. Fakat Netanyahu’nun 
iktidarını idame ettirecek bir siyasi formül çabasıyla Arap kesimlere göz kırpmasının da     
oluşturduğu atmosferle bu uzak ihtimal vuku bulmuş oldu.

Yeni dönemde koalisyon hükümetinin karşılaştığı ilk ciddi sınav “aile birleşimi” olarak bilinen ve 
İsrail vatandaşı Filistinlileri hedef alan tartışmalı yasanın uzatılma süreciydi. Yasa 2003’ten beri 
yürürlükteydi ve her yıl Meclis’te yapılan oylamadan geçiyordu. Ancak bu yıl yasanın uzatılması 
Meclis’ten geçmedi. Yasa temel olarak, İsrail vatandaşı Filistinliler ile işgal altındaki Batı Şeria 
veya abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler arasında yapılan evliliklerin ardından 
“aile birleşimini” zorlaştırmayı hedefleyen bir düzenleme ihtiva ediyordu; yani Filistinlilerin        
yerleşim sorunlarını ağırlaştırmayı.

İnsan hakları kuruluşlarının “ırkçı” addettiği yasaya karşı koalisyonda yer alan sol görüşlü Meretz 
ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ra’am muhalif pozisyonda yer alıyordu. Koalisyon        
içerisindeki pazarlıklar sonucunda ortak bir nokta bulunsa da Ra’am cephesinde verilen iki 
firenin de katkısıyla yasa Meclis’ten geçmedi. Mevcut koalisyonun herhangi bir zaafını        
değerlendirmek için pusuda bekleyen Netanyahu/Likud ve daimî destekçileri Ultra-Ortodoks 
partiler de fırsatı kaçırmadı ve önceki yıllarda verdikleri oyların aksine bir tutumla yasanın       
uzatılması aleyhinde tavır aldılar. Yasa görüşmeleri, koalisyondaki partilerin ideolojik 
farklılıklarının su yüzüne çıktığı ilk ciddi sınav olarak kayda geçti.

Demokrat kanatla restorasyon dönemi

Kuşkusuz, Netanyahu döneminde ABD cenahıyla yaşanan gerilimlerde masanın diğer    
tarafındaki muhatap Demokrat Parti yönetimi oluyordu. Barack Obama döneminde diyalog 
süreçleri kesintiye uğramış, taraflar kamuoyu önünde birbirlerine suçlamalar yöneltmişti. Bu 
sürtüşme hali, iki ülke arasındaki ilişkilerin kalıcı bir hasar almasıyla sonuçlanmasa da yaşanan 
gerilimler eşgüdümlü bir politika stratejisi uygulamayı engelledi. Öte yandan kamuoyuna 
yansıyan tüm bu türbülanslı süreçlere rağmen Obama döneminde iki ülke arasında 38 milyar 
dolarlık, yani tarihin en hacimli askeri yardım anlaşmasının yapıldığını da not düşmek gerek.

Yeni ABD yönetimi, Netanyahu-Trump arasındaki ikili ilişkilere dayanan, diğer aktörleri bypass 
etmeye yönelik bir ortaklığın yerine, daha fazla aktörün devrede olacağı bir boyuta geçilmesi 
gerektiğini işaret etmişti. Bu paradigmaya ABD’deki Demokrat kanatla arasını düzeltmek isteyen 
İsrail yönetimi söylemlerinde uyum sağlamak isteyecektir. Buna mukabil Naftali Bennett gibi 
şahin isimler dümende olduğu sürece özellikle işgal altındaki yerleşim birimleri meselesinde 
kristalize olan devlet politikasında değişim beklemek fazlaca iyimser bir yaklaşım olacaktır. 

/ ANALİZ
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Sonuç olarak tüm bu çok aktörlü iyi niyetli söyleme karşın, Biden yönetiminin Filistin-İsrail        
arasında yeni bir barış sürecini başlatacak somut adımları atması muhtemel görünmüyor.

Yeni dönemde İsrail’in uluslararası arenadaki yüzü ise sol liberal siyasetçi Yair Lapid. Koalisyonun 
Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yurtdışı gezilerinde şimdiye değin Netanyahu döneminde kazanılan 
momentumu devam ettirecek bir yörüngeyi takip etti. Görevdeki ilk ayı dolmadan Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’yi ziyaret eden ilk İsrail Dışişleri Bakanı oldu. Kısa süre 
sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la yapılan görüşme sonrasında da taraflar, Arap     
ülkeleriyle devam eden normalleşme sürecinin başka ülkeleri de kapsayacak şekilde devam 
ettirilmesi yönünde mutabık olduklarını açıkladılar.

Önceki yönetimden miras bu açılımların yanı sıra Netanyahu döneminde ikili ilişkilerin kötüye 
gittiği Ürdün’ü de 8 Temmuz’da ziyaret eden Lapid, yeni dönemde Ürdün’le ilişkilerin farklı bir 
tona sahip olacağının mesajını verdi. Ürdün-İsrail arasında son dönemde ayyuka çıkan ihtilaflar 
olsa da (Ürdün’ün hava sahasını BAE’ye gitmekte olan Netanyahu’nun uçuşuna kapatması, iki 
ülke arasındaki su krizi gibi) gerginliğin ana gövdesini Mescid-i Aksa ve iki devletli çözüm      
konusundaki farklı yaklaşımlar oluşturuyor. İki ülke arasında 1994’te imzalanan paktta uzlaşılan 
maddeleri aşmak isteyen İsrail cephesine Ürdün’ün ne denli toleranslı yaklaşacağı iki ülke 
arasında yeni dönemin yol haritasını belirleyecek. Normalleşme adımlarının son halkası olarak 
görülen Fas’ı 11 Ağustos'ta ziyaret eden Lapid, hem tarihte Fas’ı ziyaret eden ilk İsrailli bakan oldu 
hem de ikili ilişkilerdeki pozitif ivmeyi arttırma hedefinden sapılmadığını gösterdi. İsrail için        
Netanyahu döneminden kalan en kayda değer mirasın da bu diplomatik açılım olduğu not 
edilebilir.

Son günlerde gerilimin arttığı komşu Lübnan’la yaşananlar da yıllardır sınır hattındaki        
çatışmadan uzak dengenin bozulmasına neden oldu. İsrail 2006’daki savaştan bu yana ilk kez  
Lübnan’a hava saldırısında bulundu ve Lübnanlı yetkililer İsrail’i angajman kurallarını   
değiştirmekle suçladılar. İki ülke arasında fiilen oluşan dengede de yıllar sonra tehlike çanları 
çalıyor.

İran dosyası raftan iner mi?

İsrail için Obama döneminden tevarüs edilen başlıca problem, şüphesiz İran ile varılan nükleer 
anlaşmaydı. Her ne kadar ABD, Trump döneminde anlaşmadan çekilmiş olsa da yeni yönetimin 
diyalog sürecini yeniden başlatmak istediği biliniyor.

Son olarak Lapid, İran’ın sahip olduğu nükleer kapasitenin silah yapımına kadar eriştiğini ve 
gerekirse askeri boyutu kapsayacak şekilde aksiyon alınması gerektiğini ifade etmişti. 29       
Temmuz’da İsrailli bir şirkete ait bir geminin saldırıya uğramasının ardından başta ABD ve İsrail 
olmak üzere birçok kesimin İran’ı fail ilan etmesi de nükleer görüşmelerin diriltilmesine yardımcı 
olacak bir iklimin oluşmasına hizmet etmiyor. Bu kapsamda Biden yönetiminin kısa vadede 
somut bir açılım yapması kolay görünmüyor.

Netice itibarıyla İsrail’de ikinci ayını tamamlayan yeni hükümetin, kendini birçok açıdan        
ayrıştırmak istediği Netanyahu döneminin son döneminde benimsenen dış politika stratejisini 
sürdürmek eğiliminde olduğu görülüyor. İdeolojik ve siyasi olarak geniş bir yelpazenin temsil 
edildiği yeni koalisyonun iç politikayı ilgilendiren meselelerdeki ajandalarının çarpışması da 
kaçınılmaz bir realite olarak karşımıza çıkıyor. Netanyahu aleyhinde kümelenen son dönemin en 
ilginç siyasi uzlaşısının akıbeti merak konusu.

/ ANALİZ



Mescid-i Aksa’nın Esbat Kapısı’nın hemen önünde İmamı Gazali sahası olarak adlandırılan    
bölgeye denk gelir. Kudüs’te bir dönem idarecilik yapmış Akşitli Devletinin üç hükümdarının 
burada medfun olması nedeniyle bu isimle anılır. Yaklaşık 40 metrekarelik bir alan kaplayan 
mezarlıkta Akşitli hükümdarlarıyla birlikte Kudüs’ün tanınmış ailelerin ve 6 şehidin kabri        
bulunmaktadır. Vakıflar Dairesi Başkanlığı 1979 yılında bu mezarlıkta kapsamlı restorasyon 
çalışması     yapmıştır.

Mezarlıkta medfun olanlar; 

Akşitli Hükümdarları

Ebu Bekir Muhammed El Akşit, Hicri 268-334 yılları arasında yaşamış Şam-ı Şerif’te vefat 
etmiştir vasiyeti üzerine naaşı buraya getirilip defnedilmiştir. 

Ebu Bekir Muhammed El Akşit’in oğlu Encurin, Hicri 349 yılında vefat etmiş aynı şekilde vasiyeti 
üzerine naaşı Kudüs’e getirilmiş burada defnedilmiştir.

Ebu Bekir Muhammed El Akşit oğlu Enicur, Hicri 355 yılında vefat etmiş onunda aynı şekilde 
naaşı Kudüs’e getirilmiş burada defnedilmiştir.

20. Yy’da yaşamış Kudüs valisi Enver Zeki Nesibe

1913 ile 1986 yılları arasında yaşamış Kudüs müftüsü Saadeddin El Alemi

1911 ile 1993 yılları arasında yaşadığı bilinen iki müslümanın daha  kabirleri burada        
bulunmaktadır.  
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-AKŞİTLİLER MEZARLIĞI-



   

         

Hankah, Hristiyan mahallesinde Kıyamet 
Kilisesinin arka tarafında bulunmaktadır. Bina 
1187 de Kudüs Fatihi Sultan Selahaddin El 
Eyyubi tarafından vakfedilmiştir. Aynı              
zamanda Kudüs’ün ilk zaviyesi olma özelliğini 
de taşımaktadır.

Hankah, külliye tarzında yapılmıştır. Çok 
görkemli olan ana kapıdan girilen avludan 
sonra renkli taşlarla süslenmiş iki kattan 
oluşuyor. İçerisinde Selahaddin Eyyubi’ye ait 
ev, medrese, okul, cami, misafirlere ikramda 
bulunmak için özel bir alan bulunmaktadır. 
Günümüzde alt katta üç Müslüman aile 
yaşıyor, ikinci katta ise okul, medrese ve cami 
mevcuttur. Üçüncü katta yer alan Selahaddin 
Eyyubi’nin yaşadığı ev de şu anda Kudüslü bir 
âlimin torunu olan yaşlı bir hanımefendi 
ikamet ediyor. Dünyanın birçok yerinden gelen 
her dinden misafir, şarkın sultanının ne kadar 
mütevazı bir evde kaldığını hayretle izliyorlar.

Selahaddin, Fethi müteakip Kıyamet Kilisesinin 
duvarına bitişik külliyeyi inşa ettirdikten sonra 
güvenliği temin etmek için Hristiyanlardan 
Kıyamet Kilisesinin çatısını ücretini ödeyerek 
satın aldı. Halen Kıyamet Kilisesinin çatısı   
mülkiyet olarak vakıflar daire başkanlığına 
bağlıdır. Bakım onarım gibi ihtiyaçlar İslami 
vakıflar idaresinin iznine tabidir. 

Hankah tarih boyu tasavvuf ehline hizmet 
etmiş. Aynı zamanda merkezi konumu        
nedeniyle önemli bir kültür merkezi olmuştur. 
Manda döneminde İngilizlerin, 67 sonrası işgal 
yönetiminin baskı ve saldırılarına rağmen 
halen hizmete devam etmektedir.

Hankah’a ait birkaç vakıf malı bulunmaktadır. 
Bunlardan bazıları; patrik hamamı, patrik su 
havzası, Me’menullah mezarlığında bulunan 
su havzası, şehrin içerisinde birkaç dükkân, 
mesken ev ve tarım arazileridir. Hankah’taki 
hayır hizmetlerini tarih boyunca Kudüs’ün en 
önemli ve tanınmış aileleri idare etmiştir.
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YAHUDİLERDE
GUFRAN BAYRAMI
Affediliş Günü   “Yom Kippur”

Yahudi inancında Roş Aşana’dan on gün 
sonra Yom Kipur günü kutlanır. Yom Kippur 
(Kefaret Günü), yahudi yılının en kutsal 
günüdür. Tanrı’ya dönüş günü olarak da 
anılan Yom Kipur, Tevrat’ta (Tora) açıkça 
belirtilen tek oruç günüdür. Bugünde 25 saat 
süren oruç toplu halde tutulur ve kişi      
günahlarından ötürü bağışlanmak için dua 
eder. Şabat’ta (cumartesi) yasak olan her şey, 
Yom Kipur’da da yasaktır. Ayrıca, 25 saat 
boyunca yemek, içmek, soğuk suyla da olsa 
yıkanmak, ağzı çalkalamak, eşler arası ilişkide 
bulunmak, vücuda ferahlatıcı losyonlar 
sürmek, deri ayakkabı giymek yasaktır (deri 
kemer kullanılabilir).

Mütedeyyin yahudiler Yom Kippur'da tüm 
günlerini, kimi zaman öğleden sonra verdikleri 
kısa ara haricinde, sinagogda, özel bayram 
dua kitabından dualar okuyarak geçirir. 
Dindar olmayan birçok yahudi de Yom          
Kippur'da sinagoga giderek ibadet etmeye ve 
oruç tutmaya özen gösterir. Yom Kippur 
akşamı, mumlar yakılmadan önce oruç öncesi 
yemeği yenir. Yom Kippur akşamı sinagogda 
ibadet duası ile başlar. Yom Kippur'da, özellikle 
de ibadet duası esnasında beyaz kıyafet ve 
deri olmayan ayakkabılar giyilir. Ertesi gün, 
sabahtan akşama kadar dualar okunur. Son 
dua vakti, şofarın uzunca bir süre üflenmesi ile 
sona erer.

Roş aşana ve Yom Kipur’a af ve bağışlama 
kavramlarına odaklanılması nedeniyle “Ulu 
Günler (Yamim Noraim)” denir.

Dindar Yahudiler, günahlarından arınmak için 
bir tavuğu başlarının üstünde üç defa 
döndürüyorlar. Bu şekilde bütün günahlarının 
tavuğa geçtiğine inanıyorlar. Ritüel sonrası 
tavuğu öldürüyorlar.

Dünya hayatının aldattığı, 
dinlerini bir oyuncak ve 
eğlence edinen kimseleri bir 
tarafa bırak. Yaptıkları 
sebebiyle hiç kimsenin bir 
felâket yaşamaması için 
Kur’an ile nasihat et. O kimse 
için, Allah’tan başka ne           
koruyucu vardır ne de 
şefaatçi! O, bütün varını fidye 
olarak verse, yine de ondan 
kabul edilmez. Onlar, yapıp 
ettikleri yüzünden felâkete 
sürüklenmiş kimselerdir. İnkâr 
ettiklerinden dolayı onlar için 
kaynar sudan ibaret bir içecek 
ve elem verici bir azap vardır.
En'âm Suresi- 70. Ayet 
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Yahudi Geleneğinde Yom Kippur Hazırlıkları

Geleneksel Yom Kipur hazırlıkları: Eylül ayından itibaren daha yoğun olarak yapılan teşuva 
(Tanrı'ya, kişinin içindeki Tanrısal kıvılcıma dönmesi), tefila (Tanrı ile birleşme, Tanrı'ya        
bağlanma), tsedaka (Tanrı'nın hediyelerini adaletle dağıtması)  ibadetleri daha da artırılır.

Kapara: Yom Kipur'dan önceki günlerde yapılan kapara adetinde canlı bir tavuk ya da bir miktar 
para, insanın başının üstünde döndürülüp kapara duası edilerek kefaret olarak ilan edilir

Bayram mumları: 9 Tişri (bu yıl 15 Eylül Çarşamba) güneş batmadan önce bayram şerefine 
mumlar yakılır. Bayram mumları yakılmadan yemek ve sonrasında çay - kahve bitmiş olmalıdır. 
Mumlar yakıldıktan sonra şu dua söylenir: "Baruh Ata Ad.Elo-enu Meleh Aolam, Aşer Kideşanu 
Bemitsvotav Vetsivanu Leadlik ner şel Yom Hakipurim/ Bizleri mitsvaları ile kutsayan ve bize Yom 
Kipur mumlarını yakma mitsvasını veren, Evren'in Efendisi Tanrı'mız, Sen Mübareksin."

Çocukların kutsanması: Anne ve babalar, Yom Kipur'da sinagoga gitmeden önce çocuklarının 
başının üzerine ellerini koyarak onları kutsar ve onlar için güzel dileklerle dua eder.

Kal Nidre: Bu duayla, yıl içinde Tanrı'ya yapılacağı vaat edilen ve Tanrı'ya verilen ancak 
gerçekleştirilemeyen sözlerin iptali istenir. Kal Nidre duası, insanlara verilmiş sözleri kapsamaz

Yahudiler Erev Yom Kipur Arvit duasında, her sabah ve akşam Şema duasında içlerinden        
söyledikleri "Baruh şem kevod malhuto leolam vaed" kısmını o akşam yüksek sesle söyler.



Kaynak: Filistin Enformasoyon
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BATI ŞERİA’DA
DİRENİŞ EYLEMİ

Özgürlük Tüneli eyleminden bu yana Batı 
Şeria'da 641 direniş eylemi gerçekleştirildi.

İsrail işgal rejiminin Celbu' Hapishanesinden 
altı esirin kaşıkla kazdıkları Özgürlük Tüneli 
vasıtasıyla kaçması olayından sonra işgal 
rejiminin esirlere yönelik baskı ve şiddet       
uygulamalarının artmasına ve özgürlüğünü 
elde eden dört esirin yeniden tutuklanıp 
kendilerine korkunç bir şekilde işkence         
edilmesine karşı Filistin'in işgal altındaki Batı 
Şeria bölgesinde ve Kudüs'te esirlerle 
dayanışma amacıyla direniş eylemlerinde de 
belirgin bir artış oldu. 

Filistin İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) Batı 
Şeria'daki basın bürosu tarafından hazırlanan 
rapora göre Özgürlük Tüneli eyleminden sonra 
15 Eylül akşamına kadar geçen süre içinde Batı 
Şeria ve Kudüs'teki 123 farklı noktada 641 
direniş eylemi gerçekleştirildi. 

Raporda bu eylemlerden 193'ünün işgal 
güçleriyle çatışma, 170'inin de esirlerle 
dayanışma ve onlara destek amaçlı gösteri 
olduğu vurgulandı. 

Raporda eylemlerin 175 inde işgalci askerlerin 
taşlandığı, 21'inde işgalcilerin üzerine molotof 
kokteylleri, 5'inde havai fişek atıldığı, 2'sinde 
askeri araçlara veya aletlere çarpıldığı, 
13'ünde askeri noktaların veya tesislerin 
yakıldığı ya da drone'ların düşürüldüğü, 15 
eylemde de yerleşimcilere saldırı düzenlendiği 
ifade edildi. 4 bıçaklama ya da bıçaklama 
teşebbüsü, 8 patlayıcı madde atma eylemi 
gerçekleştirildi. 

Bu arada işgal bölgelerine ve İsrail askeri  
noktalarına yönelik gece şaşırtması eylemleri 
de devam ettirildi. 8 gece eylemi ise özellikle 
Nablus'taki Beyta ve Beyt Decen         
kasabalarında yoğunlaştırıldı. 

Rapora göre bu süre içinde işgalcilere ateşli 
silahlarla saldırı eylemlerinde de artış oldu ve 
25 silahlı saldırı eylemi gerçekleştirildi.         
Eylemciler muhtelif askeri noktaları hedef 
aldılar. Silahlı saldırı eylemleri ağırlıklı olarak 
da Cenin'in kuzeydoğusundaki El-Celeme 
askeri kontrol noktasına yönelik olarak 
gerçekleştirildi. 
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SABRA VE ŞATİLLA

-KATLİAMI-
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16-17 Eylül 1982, Beyrut’un güneyindeki Sabra 
ve Şatilla mülteci kamplarında İsrail’in             
silahlandırdığı “Hıristiyan Falanjist” güçlerin 
İsrail adına en vahşi katliamı sergilediği bir 
tiyatronun tarihiydi.

Yaklaşık 48 saat boyunca vahşi yamyamlar, 
kampın her tarafını, evden eve, bir kulübeden 
diğerine dolaşarak, masum insanları             
katlettiler.

Maalesef kurbanların gerçek sayısı              
bilinmiyor; ancak  2000 ile 3500 arasında 
olduğu tahmin ediliyor..

Tüyler Ürperten Vahşet

Katliamlar faillerdeki su katılmadık Nazi karakterini çarpıcı ve bir o kadar da bariz bir şekilde gözler 
önüne sermekteydi. İnsan cesetleri her yere dağılmış haldeydi. Elektrik şokundan kapkara hale 
dönüşmüş cesetler yanık kokuyor, elektrik kabloları halen cansız vücutlarının etrafında     
dolaşıyordu. Başları, kolları ve bacakları gövdelerinden ayrılmış cesetler oraya buraya dağılmıştı. 

Birçok kadın mutfakta yemek yaparken kurşunlanmıştı. Kafası kesilmiş altı bezli bir erkek bebek, 
katledilmiş iki kadının hemen yanında yerde yatıyordu. Katledilmiş bebekler bir yere yığılmış, 
cesetleri kararmış ve çürümeye başlamıştı. 

Yaşanan bu katliam Auschwitz’in (Yahudilerin soykırıma tabi tutulduğu yer) tekrar edilmesiydi. 
Burada değişen tek şey kurbanların çaresiz Filistinliler, vahşeti gerçekleştirenlerin ise Yahudiler 
olmasıydı.

Bu toplu katliam İsrail’in emri ve yönlendirmesiyle gerçekleştirildi. Çünkü canileri silahlandıran, 
onların kamplara girmesine izin veren, saat saat, dakika dakika katliamı izleyen İsrail ordusuydu. 
Yine gece yarısı İsrail ordusu kampları işaret fişekleriyle aydınlatıp daha fazla kurbanın yerini 
tespit edebilmeleri için katillere yardım etmişti.

Barbarca Bir Vahşet Örneği: Sabra ve Şatilla 39 Yaşında
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Medya’nın Dezenformasyon Taktiği

ABD’de yahudilerin kontrolünde bulunan medyanın da desteklediği Telaviv’deki İsrail hükümeti 
sorumluluktan kaçmak için medyanın da desteğiyle olayları saptırdı ve suçlamaları kabul 
etmedi. Ardından “Deir Yasin Katliamı’nın kahramanı (!)" İsrail Başbakanı Menahem Begin 
kendinden emin bir şekilde şunları söyledi: “Araplar Arapları öldürüyor, yaşananlarla ilgili olarak 
biz Yahudiler ne yapabiliriz?!”

Katliam yaşandığında ben, Carbondale’deki Kuzey İllinois Üniverstiesi’nde yüksek lisans tezimle 
ilgili çalışma yapmaktaydım. Amerikan medyasını izlerken katliama dair olayların verilişine 
dikkat ettim. Sözde, gündemi belirleyenler, yaşanan olaydan bahsetmek veya yüzlerce çaresiz 
mültecinin maruz kaldığı vahşice katliamdan söz etmek yerine ağırlıklı olarak İsrail’e ve        
Yahudilere karşı şiddetli bir “anti-semitik” saldırı olduğuna dair haberlere yer veriyorlardı.
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İsrail'in doğuma günler kala şartlı tahliye ettiği hamile Filistinli, hapiste gördüğü şiddeti 
anlattı.

İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli hamile tutuklu Enhar ed-Diyk (25), hapiste geçirdiği 5 aylık zorlu 
süreçte şiddet ve kötü muameleye maruz kaldığını, bebeğini kaybetme tehlikesi yaşadığını 
belirtti.

Doğuma günler kala, İsrail mahkemesinin "40 bin şekel (yaklaşık 12 bin 500 dolar) kefalet ve 
Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesinde ailesinin yanında ev hapsinde tutulması"        
şeklindeki şartlı tahliye kararıyla hapishaneden çıkan Enhar ed-Diyk, hamileliğinin son 5 ayını 
geçirdiği cezaevi sürecini ve yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Serbest kaldığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Diyk, "Sevinçten gece boyu uyumadım.    
Gerçekten serbest mi bırakıldım? Hayal mi gerçek mi? Hala inanamıyorum. Allah'a hamdolsun.       
Annemin evinde ve özgürüm. Eşim ve kızımla yaşadığım kendi evime dönmek isterdim ama 
olsun burası da benim evim." ifadelerini kullandı.

Filistinli genç kadın, serbest bırakılışını önce Allah'a, sonra da İsrail'i bu kararı almaya mecbur 
bırakan gösteriler ve medya yayınlarına borçlu olduğunu dile getirdi.

"Hamile olduğumu söylememe rağmen 
darbedildim"

İsrail'i kendisini ve karnındaki bebeği 
öldürmeye çalışmakla suçlayan Diyk, 
"Hamile olduğumu söylememe rağmen 
şiddetli bir şekilde darp edildim. Başıma, 
sırtıma ve karnıma vurdular. Aldırış 
etmediler." dedi.

Önce Hasharon Hapishanesi'ne 
götürüldüğünü, orada en temel insani 
gereksinimlerden yoksun bir hücrede 30 
gün kaldığını aktaran Diyk, "Hamileyim. 
Yatak ve battaniye istedim. Çok soğuktu. 
Ancak boşuna. Sadece azıcık yemek        
verdiler." diye konuştu.

Daha sonra Filistinli kadın tutukluların 
olduğu Damon Hapishanesi'ne                    
nakledildiğini, orada da tutukluların           
durumunun son derece kötü olduğunu 
belirten Diyk, İsrail'in Filistinlilere istediği gibi 
davrandığını, herhangi bir gerekçeye de 
ihtiyaç duymadığını, hamile olduğu halde 
kendisini tutuklayabildiğini söyledi.

"Kendi kendime, 'Tek başıma hapiste 
bebeğime nasıl bakacağım' diye sordum 
hep."

Filistinli kadın, tutukluğu sırasında muayene için 
hastaneye götürülürken de kasıtlı olarak kötü    
muameleye maruz kaldığını, hamile olması ve 
yürüyemeyecek halde bulunmasına rağmen     
ellerinin ve ayaklarının bağlı olduğunu belirtti.

Diyk, "Çok zor bir süreç geçirdim. Kendi kendime, 
'Tek başıma hapiste bebeğime nasıl bakacağım' 
diye sordum hep. Bebeğim nasıl zindan sesine 
uyanacak? Teftişleri, baskınları düşündüm. Benim 
yaşadığım acıları o nasıl yaşar? Bu düşüncelerle 
endişelenip durdum." ifadelerini kullandı.

Serbest bırakılmasına rağmen yeniden cezaevine 
götürülmekten çok korktuğunu dile getiren Diyk, 
şunları kaydetti:
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"Evet şu an tam özgür değilim. Ev hapsine tabiyim. Ama yine ailemle birlikteyim. Kızım, eşim 
yanımda. Doğacak bebeğimle hep beraberiz. Ancak dava henüz kapanmadı. Bu nedenle endişe 
ve korkularım büyük. Ancak avukatım tekrar bir tutuklama olmadan davanın kapatılacağını 
söylüyor. İnşallah dediği gibi olur."

"Tutukluluk çok zor. Yaşamayan bilemez"

Diyk, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın tutukluların son derece zor durumda olduğunu, en 
temel insani gereksinimlerinin bile karşılanmadığını aktardı. Dünyadaki özgür insanlardan        
tutukluların serbest bırakılması için çağrıda bulunmalarını isteyen Filistinli Diyk, "Tutukluluk çok 
zor. Yaşamayan bilemez." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Kefr Nimet beldesi sakinlerinden Enhar 
ed-Diyk, bölgedeki bir yerleşim biriminde Yahudi yerleşimcilere bıçaklı saldırı girişiminde        
bulunduğu suçlamasıyla yaklaşık 5 ay önce gözaltına alınmıştı. Diyk'e, sadece eşi tarafından 
ziyaret hakkı tanınmıştı. Filistinli kadın, 25 Ağustos'ta ailesine yazdığı mektup aracılığıyla 
çocuğunu İsrail cezaevleri dışında doğurmak için uluslararası kurumların devreye girmesi 
çağrısında bulunmuştu.

Filistin makamlarına göre, İsrail cezaevlerinde 41'i kadın olmak üzere, yaklaşık 4 bin 850 Filis-
tinli tutuklu bulunuyor.

Neler Olmuştu?

Hamileliğin dokuzuncu ayındaki yürek yakan mektup yazmıştı.

Siyonist işgal rejiminin Damon Cezaevi'nde tutulan ve hamileliğinin dokuzuncu ayına ulaşmış 
olan Filistinli kadın esir Enhar Ed-Diyk demir parmaklıkların arkasından, vicdanlara hitap eden 
yürek yakıcı bir mektup gönderdi. 

Ailesi tarafından kamuoyunun dikkatine sunulan mektupta kadın esir çektiği acıları ve işgal       
rejiminin cezaevinde doğum yapmak zorunda kalmaktan kaynaklanan korku ve endişesini dile 
getiriyor. 

Bayan esir Enhar Ed-Diyk, bedenen çektiği acı ve sızılara ek olarak kalbinin taşıdığı korku ve 
endişeleri kelimelere dökmesinin mümkün olmadığına dikkat çekiyor. 

Sadece sezaryen doğumun bile korkusunun ne olduğunu hatırlatan bayan esir kendisinin       
hapishane şartlarında, her türlü ilgiden yoksun bir şekilde, kaba muamelelerle sezaryen doğum 
yapmasının nasıl bir şey olduğunu tasavvur etmenin bile imkânsız olduğuna, ama bunu     
yaşamak zorunda kalacağına işaret ediyor. 

Hamile esir mektubunda, ayrıca Filistinli kadın esirlerin, zindana atılmalarıyla birlikte maruz 
kaldıkları çirkin muamele, darp, hakaret, küfür ve iğrençlikler hakkında da bilgi vererek bu      
şartlara bir hamile kadının tahammül etmesinin ne kadar zor olacağını dile getirmeye çalışıyor. 

İşgal zindanlarında oldukça kötü şartlarda tutulan ve her türlü çirkin muameleye maruz kalan 40 
Filistinli kadın esir bulunuyor. İşgal görevlileri bu kadınları çıplak arama dahil her türlü insanlık 
dışı muameleye maruz bırakıyor. Ancak ne yazık ki uluslararası kamuoyu işgalci siyonistlerin 
bütün bu çirkin muamelelerine, işkencelerine ve vahşi yöntemlerine sessiz kalıyor; Filistinli        
esirlerin çağrılarına kulaklarını tıkamayı tercih ediyor. 
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Aksa Hatibi: Filistinlilerin kanına giren 
katilleri cezalandırmak dini bir vecibedir.

Mescidi Aksa İmam Hatibi Şeyh Muhammed 
Serendah, Cuma hutbesinde, bir Müslüman'ın 
kendi canını koruduğu  gibi Müslüman 
kardeşinin canını da korumakla vazifeli       
olduğunu belirterek, tüm Filistinlilerin kanının 
bir olduğunu vurguladı.

Siyasi muhalif NizarBenat’ın, Filistin Yönetimi’ne bağlı güvenlik güçleri tarafından öldürülmesine 
atıfta bulunan Şeyh Serendah, “Katilleri ezmek Başkan’ın sorumluluğundadır. Saldırganları 
cezalandırmak şer-i bir görev olmakla beraber vatandaşın devlet sorumluları üzerindeki   
hakkıdır” ifadelerini kullandı.

"Mazlumların kanı bizim için değerlidir ve Filistinlilerin kanının dökülmesini asla kabul         
etmiyoruz" diyen Mescidi Aksa İmam Hatibi, tüm sorumluluk sahibi yetkilileri, hakkı söylemeye ve 
doğruları ortaya çıkarmaya davet ederken, Filistinlilerin cebir, şiddet, korkutma ve tehdit gibi   
gayrimeşru uygulamalara maruz kalmasını reddettiğini söyledi.

Öte yandan işgal güçleri ile Yahudi yerleşimcilerin baskın ve istila girişimlerine karşı Allah yolunda 
cihadın ve ribatın faziletine değinen Şeyh Muhammed Serendah, Beyta, Silvan ve Şeyh Cerrah 
Mahallesi başta olmak üzere Filistin topraklarındaki direniş eylemlerine destek çağrısı yaptı.

Filistinli bağımsız muhalif Nizar Benat, Filistin Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas’a bağlı Koruyucu 
Güvenlik Güçleri ve Filistin Genel İstihbarat Servisi’nden çok sayıda güvenlik görevlisi tarafından 
gözaltına alınmasından kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

Filistin Yönetimi’ne bağlı Koruyucu Güvenlik Güçleri’nin öldürdüğü Nizar Benat, mayıs ayında 
yapılması planlanan ama iptal edilen milletvekili seçimlerinde yarışmak üzere Eski Bakan Nasır 
el-Kudva ile Filistin direnişinin sembol isimlerinden Mervan el-Bergusi'nin ortak hazırladığı 
‘Özgürlük ve Onur’ listesi başkan yardımcısı görevini yürütüyordu.

Her fırsatta Filistin halkının çıkarlarına aykırı hareket eden Mahmud Abbas Yönetimi, Siyonist işgal 
rejiminin Filistinlilere yaptığı zulümlerden geri durmayarak siyasi görüşleri nedeniyle önemli     
şahsiyetleri gözaltına alıyor, haklarında keyfi tutuklama kararları veriyor ve kimi zaman daha da 
ileri giderek muhaliflerini tasfiye ediyor.

wwwww w.d
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Hanzala karakterini çizen Naci el-Ali'nin oğlu 
Halid babasını anlattı: 

Babam hayatını Filistin'e adamıştı çizimleriyle 
İsrail işgali altındaki Filistin'in dramını yansıtan 
karikatürist Naci el-Ali'nin vefatının ardından 
34 yıl geçti.

Arap dünyasının önemli çizerlerinden Naci 
el-Ali, eserlerinde ABD, İsrail ve Arap rejimleri 
arasındaki ilişkilerin Filistin'e yansımalarını ele 
aldı.

Özellikle Filistin davasına vurgu yapan              
karikatürleriyle kısa zamanda dikkatleri üzerine 
çeken, çizimleriyle büyük beğeni toplayan 
Ali'nin imzasını taşıyan "Hanzala" karakteri, 
Filistin'in özgürlük mücadelesinin                    
sembollerinden biri oldu.

Naci el-Ali'nin oğlu Halid el-Ali, AA muhabirine 
babasını, onun dünyaya bakışını ve çizimlerini 
anlattı.

Halid el-Ali, babasının 1936'da Filistin'deki Ash 
Shajara köyünde doğduğunu ve 1948'de          
ailesiyle buradan ayrılmaya zorlanana kadar 
köyünde yaşadığını belirterek, "11-12       
yaşlarındaydı. Binlerce Filistinli ile birlikte          
Filistin'den zorla çıkarıldı. Ailesiyle Lübnan'ın 
güneyinde bulunan Einal Hilweh kampında 
kaldı." dedi.

"Bu deneyim onun yakasını da tıpkı binlerce 
Filistinlinin olduğu gibi hiç bırakmadı"

Kamp yaşamının zorluğundan bahseden Ali, 
"Babam ve ailesi, evlerinden, hayatlarından, 
tarlalarından sürüldüler. Aniden bir çadırda 
buldular kendilerini. İş yok, meslek yok, temelde 
güvenecek hiçbir şeyleri yok. Çok kötü,   
travmatik bir deneyim. Bu deneyim onun 
yakasını, tıpkı binlerce Filistinlinin olduğu gibi 
hiç bırakmadı." diye konuştu.

Ali, babası Naci el-Ali'nin küçükken bazı çizimler 
yaptığını ancak sanat hayatına çocukken 
başladığını söylemenin doğru olmayacağını 
belirterek, süreç içinde siyasetle ilgilenmeye ve 
uğraşmaya başladığını, bu nedenle defalarca 
tutuklandığını ve otoriteler tarafından hoş 
karşılanmadığını kaydetti.

Babasının 1963'te Kuveyt'teki Al Talia      
dergisinden iş teklifi almasıyla Kuveyt'e 
taşındıklarını aktaran Ali, "Önceleri karikatürleri 
politik ve sosyal meselelerle, yerel meselelerle 
ilgiliydi. Daha sonra giderek daha politik ve 
Filistin'le ilgili, Orta Doğu'da ne olduğuyla ilgili, 
aslında dünyada neler olduğuyla ilgili çizmeye 
başladı." ifadelerini kulandı.

"Hanzala babam için bir pusula gibi. Onu her 
zaman Filistin'e yönlendiren bir pusula"

Naci el-Ali'nin Hanzala'yı okurlarına Ağustos 
1969'da tanıttığını belirten Ali, karakterin babası 
için önemine dair şunları kaydetti:

"Hanzala hiç büyümeyen bir çocuk. Çocuk 
yaşta Filistin'den ayrıldı. Zaman onun için      
Filistin'den sınır dışı edildiğinde durdu. Babam 
Hanzala'nın yalnızca Filistin'e, evine geri 
döndüğü zaman büyüyeceğini söylerdi.   
Hanzala fakir bir çocuk. Pek iyi görünümlü 
değil, ayakları çıplak, kıyafetinde yamalar 
var, saçları dağınık. Yani sahip olmayı hayal 
ettiğiniz çocuk değil. Hanzala bir yönüyle 
babamın vicdanını temsil ediyor. Hiç yalan 
söylemeyen, sonuçları ne olursa olsun 
düşündüğünü söyleyen, doğru tarafta 
olmaya çalışan bir çocuk. Yani Hanzala 
babam Naci el Ali için bir pusula gibiydi, onu 
her zaman Filistin'e yönlendiren bir pusula. 
Pusulalar normalde kuzeyi gösterir,      
Hanzala'nın pusulası ise daima Filistin'e 
dönüktür.
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Naci el-Ali'nin büyük bir ciddiyetle çalıştığını dile getiren Ali, "Bir fikir bulup, o gün bunun hakkında 
yorum yapmak için birkaç saatini ayırırdı. Bazen ondan çalışırken beni bir yerlere götürmesi gibi 
şeyler isterdim. Şimdi, büyüdükçe bundan dolayı suçlu hissediyorum. Gerçekten bir şeyler ortaya 
koymak için çalışırken ondan 'saçma' şeyler istediğim için." diye konuştu.

"Babam hayatını Filistin'e adamıştı"

Ali, çizimlerinin babasının görüşlerini aktardığını belirterek, "Babam hayatını Filistin'e adamıştı. 
Amacına sadıktı ve evine dönmeye hakkı olduğuna inanıyordu. Ancak Filistin'den ve Filistin 
halkının başına gelen adaletsizlikten daha fazlasını da önemsiyordu. Dünyadaki yoksul insanlara 
sempati duyuyordu. Adaletsizliğe çok karşıydı. Zengin-yoksul ayrımıyla mücadele etti daima. 
ABD'nin, İsrail'in saldırganlığına karşı çıktı ama sadece onları eleştirmedi. Kendi tarafına da        
Filistin'in, Arap tarafının politikalarına da eleştirel baktı. Korkmuyordu bundan. Sadece 
karşısındakini değil, kendi tarafını da eleştirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Naci el-Ali'nin her şeyden önce çok iyi bir karikatürist olduğunu vurgulayan Ali, "Fikirlerini para 
için veya başka bir şey için değiştirmedi. Davasına sadıktı. Suikasta uğraması da bunun bir 
kanıtı. Yaptığı işlerden hoşnut olmayanlar, onu susturamayacaklarını anladı ve bu, suikasta 
uğramasıyla sonuçlandı." açıklamasını yaptı. Ali, babasının hayatı boyunca ölüm tehditleri 
aldığını, suikastın gerçekleşmesinin ardından bir soruşturma başlatıldığını ancak davanın hala 
sonuçlanmadığını aktardı.

Naci el-Ali'nin Filistin'e bakışı üzerine konuşan Ali, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın davası Filistin'di. Babam, Filistin halkı için herhangi bir olumlu sonuç vermesi 
düşünülen sözde barış sürecine asla inanmadı. Bunun bizi hiçbir sonuca ulaştırmayacağını çok 
önceden söyledi. Tüm çizimlerinde çok netti. Ve bu aslında onun için çok büyük problemdi. Bir 
yandan da bu, insanların onu ve çalışmalarını sevmesinin sebebiydi. Çizimlerinden birinde        
Filistin için, 'güç yoluyla elden giden şey ancak güç yoluyla geri alınabilir.' demişti. Babam bu 
konuda çok netti."

Londra'da yaşamını sürdüren Naci el-Ali, 22 Temmuz 1987'de çalıştığı gazetenin ofisine giderken 
suikasta uğradı. Usta çizer, 29 Ağustos 1987'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken, 
olayın failleri bulunamadı.

Saadet Firdevs Aparı
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/ ÇOCUK İHLALLERİ RAPORU

Filistinli Çocuk Tutuklular

Çocukların tutuklanması, işgal devleti             
yetkililerinin Filistinli sivillere uyguladığı         
kapsamlı kontrol politikasının bir parçasıdır. 
Eldeki veriler, işgalci yetkililerin çocukları          
tutuklamak adına sabotajcı gösterme çabası 
içinde olduklarını ortaya koymaktadır.

1967 yılından 2020’nin sonuna kadar farklı 
sürelerle ve gerekçelerle İsrail                           
hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin sayısının 
1 milyona yaklaştığı bildirilmektedir. Bu süreçte 
İsrail’in tutukladığı Filistinli çocukların (18 yaş 
altı) sayısının ise 50.000’in üzerinde olduğu 
kaydedilmektedir. İşgal devletine ait        
cezaevlerinde hâlihazırda hüküm giymiş          
Filistinli esir sayısının 4.850 olduğu; tutuklular 
arasında bulunan küçük yaştaki çocuk 
sayısının 225, kadın tutuklu sayısının 41, idari 
tutuklu sayısının ise 540 olduğu                          
belirtilmektedir. Gözaltı ve sorgu merkezlerinde 
tutulan çocuklar dışında 14 yaşından küçük 
oldukları için özel sosyal merkezlerde tutulan 
çok sayıda Filistinli çocuk olduğu da          
bildirilmektedir. İsrail makamları tarafından 
alıkonulan bu çocuklar tüm uluslararası hukuk 
kurallarına aykırı olarak, temel haklarını ihlal 
eden ve geleceklerini tehdit eden işkencelere, 
haksız yargılamalara ve her türlü insanlık dışı 
muameleye maruz kalmaktadır.

Birleşmiş Milletler’in (BM) 20 Kasım 1989 tarihli 
Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nin 16.       
maddesinde: “Bir çocuğun özel yaşamına, 
ailesine, konutuna veya iletişim hakkına 
keyfî veya hukuka aykırı hiçbir müdahale 
yapılamaz, onuruna veya itibarına hukuka 
aykırı bir saldırıda bulunulamaz.”                   
denilmektedir. Ancak her ne kadar uluslararası 
sözleşmeler “Çocuğun bu tür zararlardan 
kanunla korunma hakkı vardır.” dese de işgal 
devleti İsrail, Filistinli çocukları tutuklarken ve 
yargılarken yaşlarının küçüklüğünü dikkate 
almadığı gibi, bir şekilde suça karışmış olanlar 
için özel çocuk mahkemeleri dahi                     
kurmamaktadır. 

Ayrıca çocuk mahkûmlara yönelik kararlarını 
yine uluslararası hukuka aykırı olarak “132 
Sayılı Askerî Emir”e dayandıran İsrail yargı 
sistemine göre, sadece 16 yaşından küçük 
olanlar çocuk olarak değerlendirilmektedir. Bu 
uygulama Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 1 No.lu      
maddesiyle açıkça çelişmektedir.

132 Sayılı Askerî Emir: 16 yaşından büyük       
Filistinli çocukları yetişkin kabul        
etmektedir. 1500 Sayılı Askerî Emir: İsrail işgal 
güçlerine yaşına bakılmaksızın herhangi bir 
Filistinliyi 18 gün boyunca mahkemeye    
çıkarmadan, avukatıyla görüşmesine izin 
vermeden alıkoyma hakkı veren bir yasal 
düzenlemedir. Bu emir, İsrail askerî        
yetkililerinin kararına göre gözaltı süresinin 
uzatılmasına da izin vermektedir.[4]101 Sayılı 
Askerî Emir: 10 veya daha fazla kişiden oluşan 
bir toplantıya katılmanın cezası olarak 10 yıla 
kadar hapis cezasını öngören düzenlemedir. 
Her türlü toplantıyı siyasi bir gruplaşma 
olarak gören İsrail, herhangi bir gruplaşmayı 
da suç kabul etmektedir.

Çocuk Tutuklulara Yönelik Hak İhlalleri

İşgal devleti İsrail 1967’den bu yana aynı 
bölgede iki ayrı hukuk sistemi işletmektedir. 
İşgal altında tuttuğu Batı Şeria’da İsrailli      
yerleşimciler sivil hukuk sistemine tabi iken, 
Filistinliler askerî yasalara göre muamele 
görmektedir. İsrail, temel adil yargılanma hak-
kından ve korumasından mahrum ettiği 
çocukları askerî mahkemelerde sistematik 
olarak kovuşturan dünyadaki tek ülkedir. 
Uluslararası kuruluşların rakamlarına göre, 
2000 yılından bu yana İsrail askerî yetkilileri 
yaklaşık 13.000 Filistinli çocuğu gözaltına almış, 
sorgulamış, yargılamış ve hapse atmıştır.
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BM Çocuklara Yardım Fonu’nun (UNICEF) hazırladığı Children in Israeli Military Detention        
Observations and Recommendations adlı raporda, İsrail askerî gözaltı sistemindeki kötü        
muamelenin “süreç boyunca yaygın, sistematik ve kurumsallaşmış” olarak uygulandığı        
belirtilmektedir.

İsrail işgal rejimi tarafından tutuklanan Filistinli çocuklar, sorguya genellikle gözleri bağlı,        
korkmuş ve uykusuz bırakılmış olarak getirilmekte; çocuklara sözlü taciz, tehdit, bazı durumlarda 
işkenceye varan fiziksel ve psikolojik şiddet uygulanmaktadır. İsrail askerî hukuku, sorgulama 
sırasında avukat tutma hakkı sağlamadığından askerî mahkeme yargıçları, zorlama veya 
işkence yoluyla elde edilen ifadeleri kabul etmektedir.

Çocuk Hakları Komitesi, İşkenceye Karşı Komite, Keyfî Gözaltı Çalışma Grubu ve Genel Sekreter’in 
Çocuklar ve Silahlı Çatışma Özel Temsilcisi dâhil olmak üzere BM kurumlarının çeşitli derecelerde 
çağrılarına rağmen İsrailli yetkililer, Filistinli çocuk tutuklulara yönelik hukuksuz uygulamalarını 
ısrarla sürdürmektedir. İşgal devletinin bu konuda şimdiye kadar yaptığı sözde reformlar ise, 
gerçekçi ve kökten çözüm yerine geçici ve göz boyamaya yönelik adımlar olmaktan öteye 
gitmemiştir. 

Mutlak Hak Mahrumiyeti

Din, dil, milliyet ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her çocuk uluslararası hukukun öngördüğü temel 
haklara sahiptir. Ne var ki keyfî tutuklanmama, tutuklama nedenini bilme, avukat tutma, ailenin 
çocuğun tutuklanma nedenini ve tutulduğu yeri bilme, görüşme, suçlamaya itiraz etme, dış    
dünyayla iletişim kurma, gözaltında insani muamele hakkı gibi birçok temel hak, İsrail tarafından 
yok sayılmaktadır.

İsrail askerî makamları, tutuklanan yahut gözaltına alınan Filistinli çocukların en temel haklarını 
hiçe sayarak onları “sabotaj projesi” olarak görmekte; çeşitli işkencelere ve dayağa maruz   
bırakma, uykudan ve yemekten mahrum bırakma, tehdit, hakaret, ziyaretçilerin engellenmesi, 
İsrail adına casusluk yapmaya zorlama gibi türlü psikolojik ve fiziksel şiddet metotları        
uygulamaktadır.
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Irk Ayrımcılığı

İsrail işgal rejimi, Filistinli çocuklara karşı ırk 
ayrımcılığı politikası izlemekte ve Filistinli 
çocukları İsrailli çocukların sahip olduğu adil 
yargılanma garantisi olan bir sistemle 
yargılamamaktadır.

İsrail, Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve 
uluslararası hukuk uyarınca çocukların             
tutuklanması ve yargılanması için uygun adli 
güvenceler sağlama yükümlülüklerinin aksine 
hareket ederek, Filistinli çocuklara karşı ırkçı 
askerî kurallar uygulamaktadır. Asgari adil 
yargılama standartlarından yoksun              
mahkemeler, özellikle de işgal makamlarının 12 
yaşından küçük çocukların gözaltına almasına 
izin veren emirleri, uluslararası hukukun ve 
temel insan haklarının açık bir ihlalidir.

Olumsuz Cezaevi Koşulları

İsrail hapishanelerinde ve gözaltı               
merkezlerindeki Filistinli çocuklar, asgari 
uluslararası standartlardan yoksun                    
ortamlarda, insanlık dışı gözaltı koşullarında 
tutulmaktadır. Yetersiz ve kalitesiz gıda, kötü 
hijyen koşulları, aşırı kalabalık ortamlar, yeterli 
havalandırma ve aydınlatmanın yapılmadığı 
odalara kapatılma, tıbbi ihmal, böcek vb.    
zararlılara maruz bırakma, kıyafet eksikliği, dış 
dünyadan koparma, ailelerin ziyaretinin    
engellenmesi, yetişkinlerle birlikte gözaltı, sözlü 
taciz, dayak, izolasyon, toplu cezalandırma gibi 
uygulamalar en sık görülen olumsuzluklardır.

Yüksek Cezalar

Çocuk mahkûmlara uygulanan hükümlere 
bakıldığında İsrail makamlarının çocukların 
gözaltına alınmasını son çare olarak               
görmedikleri açıkça anlaşılmaktadır. Örneğin 
İsrail askerlerine taş attığı gerekçesiyle 6 
aydan 18 aya kadar hapis cezası alan       
çocukların yanı sıra farklı suçlamalarla     
müebbet hapis cezasına dahi çarptırılan          
Filistinli çocuklar vardır. İsrail hapishanelerinde 
tutulan çocukların önemli bir kısmı, 5 ila 15 yıl 
hapis cezasına çarptırılmış durumdadır.

İsrail, çocukları askerî mahkemelerde 
yargılayan tek ülkedir. Her yıl yüzlerce Filistinli 
çocuk bu mahkemelerde yargılanmaktadır. 
Uluslararası kuruluşların verdiği rakamlarına 
göre, 2000 yılından bu yana İsrail askerî      
yetkilileri yaklaşık 13.000 Filistinli çocuğu 
gözaltına almış, sorgulamış ve büyük 
bölümünü hapse atmıştır. Tutuklanan Filistinli 
çocukların tümü İsrail askerî mahkemelerinde 
yargılanmıştır.

Mali Cezalar

İsrail makamları, tutukluları haksız ve fahiş 
para cezalarına çarptırarak Filistinli tutsaklar 
üzerinden düzenli gelir sağlamaktadır. Çocuk 
mahkûmlar da bu bağlamda önemli hak    
ihlallerine maruz kalmaktadır. Bu durum, 
siyonist işgali altındaki Filistin topraklarında 
zorlu ekonomik koşullar altında yaşayan      
Filistinli ailelere ciddi ekonomik yükler      
getirmektedir.

Tedavi Edilmeyen Tutsak Çocuklar

İsrail hapishanelerindeki tutsak çocuklar sağlık 
hizmetlerinden ve uygun tıbbi tedaviden de 
mahrum bırakılmaktadır. Tutuklanan      
çocukların ifadelerine göre, cezaevi yetkilileri 
ve yönetimleri hasta çocukları cezaevi      
kliniklerine götürmeyi reddetmekte; hastaneye 
götürülenler çocukların çoğu da doktor ve 
hemşirelerin dayak, hakaret ve tacizine maruz 
kalmaktadır. İsrail ayrıca cezaevlerinde daimi 
bir doktor da bulundurmamaktadır. İşgal      
devleti yetkilileri Filistinli çocukların sağlık 
problemlerini göz ardı etmekte, acil ameliyat 
gerektiren durumlarda dahi çocukların      
tedavilerini yaptırmamaktadır. 
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Hapishanelerde göz, kulak vb. hastalığı        
olanların yanı sıra şarapnel veya mermi     
yaralanmaları sebebiyle ameliyat olması 
gereken çocuklarla zihinsel ve ruhsal hastalığı 
olan çocuklar da bulunmaktadır. Tutuklular 
Bakanlığı’nın istatistiklerine göre, çocuk      
mahpusların yakalandığı hastalıkların yaklaşık 
%40’ı gözaltındaki kötü koşullardan, hijyen 
eksikliğinden, yetersiz ve kalitesiz gıdadan    
kaynaklanmaktadır.

İsrail hapishane yönetimi ister orduya ister 
Hapishaneler İdaresine bağlı olsun hasta 
tutukluların, özellikle esir çocukların tıbbi        
hizmetlere erişimine ilişkin uluslararası       
kurallarla belirlenen haklarını açıkça ihlal           
etmektedir. Cezaevi idaresi, cezaevi                
kliniklerinde uzman bir doktor                        
görevlendirmemekte, genellikle sadece bir 
hemşire bulundurmaktadır. İşgal devletinin 
kasıtlı ihmal uygulamaları kapsamında hasta 
çocukların sağlık merkezlerine götürülmeleri 
ertelenmekte; bu durum çocuklar arasında 
hastalıkların artmasına sebep olmaktadır. 
Ayrıca çocukların tutulduğu cezaevlerinde 
böcek ve farelerin yaygın olması da bulaşıcı 
cilt hastalıklarının yayılmasına yol açmaktadır.

Hakların Reddi

İşgal devleti makamları, esir çocukları               
uluslararası sözleşmeler ve insan hakları 
anlaşmaları ile kendilerine tanınan en temel 
haklardan dahi mahrum bırakmaktadır. Keyfî 
tutuklanmaya maruz kalmak bir yana               
tutuklanma sebebini bilme hakkı, avukat tutma 
hakkı, ailenin çocuğunun tutuklanma sebebini 
ve yerini bilme hakkı, hâkim önüne çıkarılma 
hakkı, suçlamaya itiraz etme hakkı, dış          
dünyayla temas hakkı ve gözaltına alınan 
çocuğun onurunu koruyan insani muamele 
hakkı gibi temel haklar, İsrail tarafından Filistinli 
çocukların elinden alınan temel haklar             
arasındadır.

Çocuk mahpusların askerî cezaevlerine yer-
leştirilmesi, Çocuğun Haklarına Dair 
Sözleşme’nin 33. maddesini açıkça ihlal      
etmektedir: “Taraf devletler, çocukları yasa 
dışı kullanımdan korumak için yasal, idari, 
sosyal ve eğitsel önlemler dâhil tüm uygun 
önlemleri alacaklardır.”

Özetle İsrail, Filistinli çocukların uluslararası 
anlaşmalarla sınırları çizilmiş ve net standardı 
olan haklarını pervasızca gasp etmektedir.

Çocukların İfadeleri

İşgal devleti hapishanelerinde tutulan      
çocukların ifadelerinden edinilen bilgiler    
ışığında, tutuklanmaları esnasında ve sonraki 
gözaltı sürecinde maruz kaldıkları acımasız ve 
ahlaksız yöntemlerden bazıları şunlardır:

Askerler tarafından tüfekle ve tekmeyle 
dövülme ve üzerlerine basılması. Polis 
köpeklerinin üzerlerine salınması.

Tutuklama operasyonları sırasında reşit      
olmayanların canlı kalkan olarak kullanılması. 
Sorgulamalar sırasında işkence, gölgeleme, 
hakaret ve tehdide maruz bırakılma. Yaralı 
veya hasta çocukların tedaviye göndermeden 
önce uzun süre bekletilmesi. Sağlık durumları 
kötü olan yaralıların hastane yerine      
soruşturma merkezlerine nakledilmeleri. Dayak, 
işkence ve aile bireylerini tutuklama tehditleri 
altında itirafa zorlama.  Hücre hapsiyle tecrit 
etme; ebeveynlerin ve avukatların ziyaretine 
izin vermeme. Hastaneye götürülen yaralı 
çocukların kötü muamele edilerek zorla      
yataklarına bağlanması. 
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İsrail makamları, cezası sona ermek üzere olan bazı tutukluları sözde iyi niyet göstergesi olarak 
serbest bırakırken, bu uygulamaya dâhil edilmeyen yüzlerce çocuk, hasta, kadın ve yaşlı 
mahkûm haksız ve hukuksuz olarak hapishanelerde tutulmaya devam etmektedir. Çocukların 
tutuklanması, işgal devleti yetkililerinin Filistinli sivillere uyguladığı kapsamlı kontrol politikasının 
bir parçasıdır. Eldeki veriler, İsrail makamlarının çocukların tutuklanmasını son adım ve mümkün 
olan en kısa süre için ele almadıklarını, aksine daha çok uluslararası hukuku kendi çıkarları adına 
kullanabilmek için çocukları sabotajcı gösterme çabası içinde olduklarını ortaya koymaktadır. 
Yer yer iyi niyet çabası gibi sunulan, aslında başından sonuna kadar insan haklarına ve hukuka 
aykırı olan serbest bırakmaların arkasındaki asıl amaç da mesnetsiz iddialarla tutuklanan        
insanlarla doldurulmuş olan cezaevlerindeki aşırı kalabalığı azaltmaktır.

İsrail işgal güçlerinin çocukları ve özellikle Filistin Ulusal Yönetimi’nin kontrolü altındaki        
bölgelerden gelen Filistinlileri tutuklarken ya da gözaltına alırken uyguladığı yasalar ve askerî 
emirler, 1945 Olağanüstü Yasası’na dayandırılmaktadır. Oysa ki Filistin Anayasası’nın yürürlüğe 
girmesiyle bu yasa yürürlükten kalkmıştır. Ancak işgal devleti İsrail, bu durumu göz ardı etmeye 
devam etmektedir.

Uluslararası kuruluşlar, 1 Ocak 2014 ile 31 Aralık 2019 tarihleri arasında İsrail makamlarınca        
tutuklanan 752 çocuğun tutuklanma, sorgulama ve gözaltı deneyimlerini anlatan yeminli        
ifadelerini kayıt altına almıştır. Bu ifadelerin ortaya koyduğu gerçekler aşağıda sıralanmıştır:

Yarısından fazlası gece tutuklanmıştır.

%75’i İsrail güçlerinin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.

%87’si tutuklanma nedeni hakkında bilgilendirilmemiştir.

%95’inin elleri ve ayakları bağlanmıştır.

%84’ünün gözleri bağlanmıştır.

%72’si fiziksel şiddete maruz kalmıştır.

%61’i tutuklanmaları sırasında veya sonrasında sözlü tacize, küçük düşürmeye veya          
yıldırmaya maruz kalmıştır.

%48’i tutuklandıkları yerden askerî bir araçla nakledilmiştir.

%75’i çıplak aranmıştır.

%46’sı yiyecek ve sudan mahrum bırakılmıştır.

%32’sinin tuvalete erişimi engellenmiştir.

%70’i hakları konusunda gerektiği gibi bilgilendirilmemiştir.

%96’sı bir aile üyesi olmadan sorguya çekilmiştir.

%52’sine çoğu Filistinli çocuğun anlamadığı İbranice hazırlanmış bir belge imzalatılmış veya 
gösterilmiştir.

%35’i tehdit edilmiş veya zorlanmıştır.

%21’i stres pozisyonlarına maruz bırakılmıştır.

%18’i iki veya daha fazla gün boyunca sorgulama amacıyla hücre hapsinde tutulmuştur.
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Sistematik ve İdari Tutuklamalar

Özellikle son aylarda yaşanan gelişmelerden sonra Filistinli çocuk ve gençlere yönelik        
tutuklamaların oranı çok ciddi şekilde artmıştır. En yüksek sayıda tutuklama, 3.100 tutuklama ile 
Mayıs 2021’de yapılmıştır. Kudüs şehri, 83’ü kadın, 394’ü çocuk olmak üzere toplam 1.699        
tutuklama ile yılın başından haziran ayına kadar en yüksek sayıda tutuklamanın yapıldığı şehir 
olmuştur. Kudüs’te çocukların gözaltına alınması, buradaki Filistinlilerin yaşadığı en önemli 
sorunlardan biridir. İşgal güçleri tarafından gözaltına alınan çocuklar genellikle kefaletle veya ev 
hapsi koşuluyla serbest bırakılmaktadır.

İşgal güçleri Filistinli çocukları gecenin geç saatlerinde evlerinden almakta ve tehditle sindirerek 
itirafa zorladıkları sorgu merkezlerine götürmektedir. Uzun saatler boyunca yiyecek ve su        
verilmeyen çocuklar, hakaretler ve müstehcen ifadelerle aşağılanmakta ve içeriğini bilmedikleri 
İbranice yazılmış belgeleri imzalamaya zorlanmaktadır. Çocukların sorgulanması sırasında    
yanlarında bir ebeveynin bulundurulması yasal haklardan olmasına rağmen Filistinli çocuklar bu 
haktan da mahrum bırakılmakta, gözaltında tutuldukları süre boyunca işgal güçlerinin her türlü 
kötü muamelesine maruz kalmaktadır.

Son dönemde de gözaltında tutulan çocukların çoğunun koronavirüs bahanesiyle aileleriyle 
görüşmeleri engellenmiş, hatta telefonla iletişim kurmalarına bile izin verilmemiştir.

İsrail “idari tutukluluk” adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak bir ila altı 
aya kadar alıkoyabilmektedir. Tutuklunun “İsrail’in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine” karar     
verilmesi hâlinde, askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini beş yıla kadar 
uzatabilmektedir. Özellikle idari tutukluluk kararları, işgalin kamusal baskı aracı olarak        
kullanılmasında en büyük işlevi gören mekanizmalardan biridir. Son dönemde 16 Filistinli, İsrail’in 
idari tutukluluk uygulamasını protesto etmek amacıyla “açlık grevi” başlatmıştır. İdari tutukluluk 
adı altında yapılan hukuksuz faaliyetlerin bir an önce son bulmasını isteyen Filistinliler,        
uluslararası kamuoyunun sessizliği karşısında seslerini duyurmak için son çare olarak bu yola 
başvurmaktadır.

Güncel Tutuklu Durumu

Esirler ve insan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlar, işgal güçlerinin 2021 yılının ilk altı 
ayında 5.426 Filistinliyi tutukladığı bilgisini paylaştı. Söz konusu kurumların işgal güçlerinin        
tutuklamalarına ilişkin hazırladıkları raporda, tutuklananlardan 854’ünün çocuk, 107’sinin kadın, 
680’inin ise idari tutuklu olduğu belirtildi. Sadece haziran ayında 92’si çocuk, 24’ü kadın olmak 
üzere toplam 615 kişinin tutuklandığı, bu dönemdeki idari gözaltı kararlarının sayısının ise 65 
olduğu açıklandı.Bu süreçteki en yüksek tutuklama oranı 3.100 tutuklama ile Mayıs 2021’de 
gerçekleşirken, Kudüs şehri 83’ü kadın, 394’ü çocuk olmak üzere 1.699 tutuklama ile yılın 
başından haziran ayına kadar en yüksek tutuklamanın yapıldığı şehir oldu. Bu döneme ait 
rakamlar geçen yılın ortasına kadar kaydedilen tutuklama sayılarıyla karşılaştırıldığında, 
bölgede tutuklamaların iki katına çıktığı  görülmekte. Mayıs 2021’de yapılan ateşkesle beraber 
Filistin’de yeni bir döneme girilmiş oldu. Bu süreçte doğrudan saldırılarını perdeleyecek şekilde 
kamusal baskılamaların dozunu daha da arttıran siyonist İsrail rejimi, bölgede yeni Yahudi        
yerleşimleri kurmak için Filistinlilerin yaşamlarını zorlaştırarak göç etmelerini sağlamak amacıyla 
uyguladığı yıldırma siyasetini şiddetlendirdi. Bu durumun yansımaları son zamanlarda özellikle 
Kudüs merkezli olmak üzere Batı Şeria’da Filistinli gençlere yönelik tutuklamaların önemli ölçüde 
artmasıyla kendini gösterdi. Bütün bu yaşananlar, işgal devletinin baskın ve tutuklamalarla       
Filistinlilerin iradesini kırarak otorite kurmayı amaçladığı açıkça ortaya koymakta.
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/ ÇOCUK İHLALLERİ RAPORU

Kaynak: 

İnsamer
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/ FİLİSTİNLİ GAZETECİ - MÜMİN KURAYKA

İsrail saldırılarında bacaklarını, evini ve ofisini kaybeden Filistinli gazeteci hayallerinden    
vazgeçmiyor:

İsrail'in 2008-2009 yıllarında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda iki bacağını kaybeden       
Filistinli gazeteci Mumin Kurayka, son saldırılarda da uzun emek verip kurduğu medya şirketinden 
oldu.

Tekerlekli sandalyeye mahkûm olmasına rağmen umudunu hiç kaybetmeyen ve hayallerini 
gerçekleştirmeye çalışmaktan geri durmayan 33 yaşındaki Kurayka, İsrail'in mayıs ayında 
Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yıkılan medya şirketini kurma hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bacaklarını kaybettiği 2008-2009 yılındaki saldırıların ardından uzun bir süre tedavi gördüğünü 
belirten Kurayka, tedavi sürecinin tamamlanmasından sonra İsrail'in işlediği suçları tüm dünyaya 
duyurabilmek için yeniden mesleğine döndüğünü ifade etti.

"Bacaklarımı kaybettim ancak çalışmaya devam ediyorum"

İçinde bulunduğu fiziksel durumun, onu işini yapmaktan alıkoyamadığını dile getiren Filistinli 
gazeteci, "Bacaklarımı kaybettim ancak foto muhabiri olarak çalışmayı sürdürdüm. Benimle 
benzer durumda olan gazetecilere de örnek oldum." dedi.

Uzun süredir, farklı dillerde Filistin haberleri üreten uluslararası bir medya şirketi kurma hayali    
olduğunu anlatan Kurayka, sonraki süreçte bu hayalini gerçekleştirmek için adım adım ilerlediğini 
belirtti.

Sonunda hayalini gerçekleştirme yolunda önemli bir aşama kaydettiğini ve İsrail'in mayıs   
ayındaki saldırılarından sadece 5 ay önce Gazze'deki 7 katlı El-Velid isimli binada ofis açmayı 
başardığını aktaran Kurayka, bir süredir de şirketini uluslararası bir kurum haline getirebilmek için 
çalıştığını anlattı.

"İsrail ayaklarımı olduğu gibi hayallerimi de benden almaya çalıştı ancak başaramayacak"

İsrail'in 2014 yılında düzenlediği saldırılarda Gazze'nin Şucaiyye Mahallesi'ndeki evi tamamen 
yıkılan Kurayka, "İsrail 2008 yılındaki saldırılarda bacaklarımı, 2014 yılındaki saldırılarda evimi ve 
son olarak 2021 yılındaki saldırılarda hayallerimi hedef aldı." dedi.

Ancak yine de pes etmeyeceğini, her şeye yeniden başlayacağını, kendi ifadesiyle "küllerinden 
yeniden doğacağını" vurgulayan Filistinli gazeteci, şöyle konuştu:

"Şirketimi yeniden açacağım. Hiçbir şey beni bunu yapmaktan alıkoyamayacak. İsrail ayaklarımı 
olduğu gibi hayallerimi de benden almaya çalıştı ancak başaramayacak. Hayalimi       
gerçekleştireceğim; bu topraklarda Filistinlileri hedef alan ihlalleri ortaya çıkarmaya devam     
edeceğim."

Medya kuruluşları özellikle hedef alındı

İsrail'in son saldırılarda medya kuruluşlarını özellikle hedef aldığına dikkati çeken Kurayka, bu yolla 
Gazze'deki gazetecilerin işini yapmasını engellemeye, başta kadın ve çocukların yaşadığı binaları 
vurarak neden olduğu sivil kayıpların haber ve görüntülerinin dünyaya servis edilmesinin önüne 
geçmeye çalıştığını kaydetti.

wwwww w.d
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Kurayka, İsrail'in gazetecilere yönelik bu ihlallerine rağmen meslektaşlarının Gazze'de yaşananları 
dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirtti.

İnsan hakları kuruluşlarının yayımladığı raporlara göre İsrail, Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda 
gazetecilere yönelik 51 ihlal gerçekleştirdi. Evine düzenlenen saldırıda bir gazetecinin hayatını 
kaybettiği, birçoğunun da yaralandığı olaylar bu ihlaller arasında yer alıyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes 
doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in 11 gün süren Gazze saldırılarında 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere en az 254 Filistinli 
hayatını kaybetmişti.

Nour Mahd Ali Abu Aisha, Hacer Başer 

/ FİLİSTİNLİ GAZETECİ - MÜMİN KURAYKA
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/ ANALİZ

İSRAİL’İN HAK
İHLALLERİ
İsrail'in hak ihlalleri sınır tanımıyor

İsrail, kurulduğu günden bu yana, dünyanın 
gözü önünde Filistinlilerin haklarını hiç         
çekinmeden ihlal ediyor. Uluslararası toplumun 
İsrail üzerinde baskı kurabilecek iradeden 
yoksun olması, bu hak ihlallerinin devam 
etmesine neden oluyor.

Ortadoğu’da kalıcı barışın önündeki en büyük 
engel durumunda olan İsrail, yıllardır işgal 
altında tuttuğu Filistin topraklarında korumasız 
Filistinlilerin insani haklarını pervasızca hiçe 
sayıyor ve bunu yaparken uluslararası    
toplumdan hiç çekinmiyor. 1948’de dönemin 
Birleşmiş Milletler (BM) üyelerince kabul edilen 
30 maddelik İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 
(UDHR) temel alındığında, İsrail’in Filistinlilere 
yönelik hemen her alanda hak ihlalleri 
gerçekleştirdiği görülüyor.

İhlaller silsilesi

Filistin topraklarında bir devlet kurma fikriyle 
dünyanın dört bir yanından bölgeye yapılan 
planlı Yahudi göçleri neticesinde Araplarla 
savaşan İsrail, 1948’de bağımsız bir devlet 
olarak ortaya çıktı. 2020 verilerine göre, işgal 
altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka 
altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 5,2 milyon 
Filistinli yaşarken, bölgeye sonradan gelen 
(göçmen) Yahudilerin sayısının 7 milyona    
yaklaşmış olması, uzun yıllar boyunca devam 
eden sistematik göç politikasının etkisini ve 
sonucunu ortaya koyuyor. Buna göre bölgedeki 
nüfus çoğunluğu artık Yahudi yerleşimcilerin 
eline geçmiş durumda. Bu durum, İsrail’in hak 
ihlalleri zincirinin ilk halkasını oluşturuyor.

Bölgeye dışarıdan yapılan Yahudi göçlerinin 
yanı sıra Filistinlilerin bir şekilde bölgeden 
sürülmesi İsrail’in öteden beri öncelikli           
politikaları arasında yer aldı. Bu bağlamda 
Filistinliler gerek ülke içinde gerekse çevre 
ülkelere kitlesel göçe zorlandı ve zorlanmaya 
devam ediyor. 

Sadece 1948 Arap-İsrail Savaşından sonra 
yaklaşık 750 bin Filistinlinin ve 1967’de 500 
binden fazla Filistinlinin yurtlarından edilmesi, 
İsrail’in bu alandaki hak ihlallerine somut birer 
örnek teşkil ediyor. Bunun yanında BM verilerine 
göre geçtiğimiz Ramazan ayında, İsrail 
saldırılarının başladığı 10 Mayıs 2021’den 
bugüne kadar en az 75 bin Filistinlinin      
yerlerinden edilmiş olması da güncel ve trajik 
bir örnek. Buradan hareketle İsrail’in, UDHR’nin 
özel yaşam ve konut haklarını düzenleyen 12. 
maddesini açıkça ihlal ettiği söylenebilir.

Bölgede Müslüman Filistinlilerin nüfusunun 
azaltılması amacıyla İsrail’in uyguladığı      
yöntemlerden bir diğeri, Filistinlilerin mülkiyet 
haklarının gasp edilmesi. Bu konuda İsrail’in en 
sık başvurduğu yöntemler arasında Filistinlilere 
konut alım-satımlarında zorluklar çıkarılması, 
Filistinlilerin miras haklarının gasp edilmesi ve 
evlerinin yıkılması yer alıyor. İsrail’in işgal      
altında tuttuğu topraklarda, sadece Nisan 
2009’dan bu yana Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da 
Filistinlilere ait yaklaşık bin 600’den fazla evi 
yıkması, çarpıcı bir örnek olarak öne çıkıyor. 
Evsiz kalan ve saldırılardan korkan Filistinliler 
ise göçe mecbur kalıyor ve bu durum 
bölgedeki demografik yapının her geçen gün 
Filistinlilerin aleyhine değişmesine neden 
oluyor. Burada UDHR’nin 17. maddesine göre 
herkesin mülkiyet hakkına sahip olduğu      
hatırlandığında, Filistinlilerin mülk sahibi      
olmalarını engelleyen İsrail bu maddeyi de 
hiçe sayıyor.

 



Bunların yanı sıra İsrail’in Müslümanlar için 
kutsal bir mekân olan Mescid-i Aksa’ya ve 
buradaki Müslümanlara yönelik provokatif 
faaliyetleri, ihlaller zincirinin bir başka halkasını 
oluşturuyor. Zira saldırıların, dini ehemmiyete 
sahip bir yere ve hatta ibadet halindeki 
cemaate yönelik olması, İsrail’in inanç ve 
ibadet konusundaki hoşgörüsüzlüğünü açıkça 
ortaya koyuyor. Saldırıların olmadığı             
zamanlarda ise İsrail, Mescid-i Aksa’ya keyfi 
şekilde “turist” alarak kasıtlı şekilde    
Müslümanların ibadetlerini engelliyor. Bu ve 
benzeri faaliyetlerle İsrailSonu gelmez insanlık 
dışı muameleler

İsrail’in Filistinlilere yönelik sonu gelmez insanlık 
dışı muameleleri de önemli bir insan hakkı ihlali 
olarak duruyor. Bu bağlamda İsrail’in en 
görünür insanlık dışı muamelesi, Filistinlilere 
yönelik yıllardır uyguladığı sistematik saldırı ve 
katliamlardır. 1948’deki Deir Yasin Katliamı ile 
1982’deki Sabra ve Şatilla katliamlarında       
binlerce Filistinli hayatını kaybetmişti. Bu yılki 
Ramazan ayındaki saldırılarda 66’sı çocuk, 39’u 
kadın olmak üzere 254 kişinin hayatını           
kaybetmesi ve binlerce kişinin yaralanması, 
İsrail zulmüne somut örnekler olarak            
gösterilebilir.

Herhangi bir suçlama olmaksızın Filistinlilerin 
hapishanelerde tutulması, İsrail’in Filistinlilere 
yönelik bir başka insanlık dışı muamelesi. Bu 
tutuklamalarda Filistinliler, çoğu zaman somut 
bir suç isnat edilmeksizin altı aya kadar 
cezaevlerinde tutulabiliyor ve İsrail’in        
güvenliğine tehdit olarak görülmeleri               
durumunda bu süre uzatılabiliyor. Addameer 
Mahkum Destek ve İnsan Hakları Derneği’nin 4 
Haziran 2021 tarihli verilerine göre, halihazırda 
250’si çocuk olmak üzere 5 bin 300 Filistinli 
cezaevinde.Ayrıca tutuklu olan bu kişilerin, 
kendilerini savunmaları için gerekli olan 
güvencelerinin sağlanmadığını belirtmek 
gerek. Dolayısıyla İsrail’in, hiç kimsenin keyfi 
tutuklanamayacağını ve suç isnat edilmeksizin 
cezaevine konulamayacağını düzenleyen 
UDHR’nin 9, 10 ve 11. maddelerini açıkça hiçe 
saydığı görülüyor.

İsrail’in Filistinlilere yönelik insanlık dışı üçüncü 
muamelesi ise işkenceler. İsrail 1987-1999 arası 
dönemde işkenceyi yasal olarak uygulayan bir 
devlet olarak tarihe geçmiştir. 1967’den kayda 
geçen, 67’si tıbbi ihmal, 75’i kasten öldürme, 
7’si hapishanede doğrudan ateş açma ve 73’ü 
işkenceden olmak üzere toplam 222 Filistinli 
hayatını kaybetti.[4] Mevcut hukuki      
düzenlemelere göre İsrail’de işkence yasa dışı 
bir uygulama olsa da Filistin İnsan Hakları 
Kuruluşlarına göre Filistinlilere yönelik    
işkenceler hala devam ediyor. Dolayısıyla İsrail 
yönetiminin ihlal ve ihmalleri, UDHR’nin 
işkenceyi yasaklayan 5. maddesini de yok 
sayıyor.

İsrail’in uyguladığı insanlık dışı muamelelerin 
dördüncüsü, sık sık yapılan ev baskınları. 2018 
verilerine göre, Filistinli gençlerin oturduğu 
evlerin yüzde 85’ine baskın yapıldığı ve   
baskınların yarıya yakınında şiddet      
uygulandığı görülüyor.[5] Uygulanan şiddet 
sonrasında gençlerin psikolojik travma 
yaşaması ve baskınlarda aşırı gaz kullanımı 
sonucunda Filistinlilerin hayatlarını      
kaybetmesi, insan hakları ihlallerinin bir başka 
trajik boyutunu oluşturuyor. Ayrıca İsrail’in      
Filistinlilere saldırdığı dönemlerde, çocukların 
ve gençlerin eğitime erişimlerinin kısıtlanması 
da bir başka insan hakları ihlali. Sadece ikinci 
intifadayı takip eden dört yıl içerisinde      
Filistinlilere ait bin 125 okulun kapatılması ve 
eğitim altyapısının bu dönemde çökmesi, 
bölgedeki Filistinli öğrencilerin maruz kaldıkları 
trajediyi anlatmakiçin yeterli. [6] Günümüzde 
de farklı boyutlarıyla devam eden bu durum 
özelinde değerlendirme yapıldığında, İsrail’in 
UDHR’nin 26. maddesini oluşturan eğitim      
hakkını da ihlal ettiği görülüyor.

Sonuç olarak İsrail, kurulduğu günden bugüne, 
dünyanın gözü önünde Filistinlilerin insan     
haklarını hiç çekinmeden ihlal ediyor. Bu hak 
ihlallerine karşı durması gereken büyük   
güçlerin İsrail’e desteği ve uluslararası 
toplumun İsrail üzerinde baskı kurabilecek 
iradeden yoksun olması, ne yazık ki bu hak 
ihlallerinin devam etmesine neden oluyor.

/ ANALİZ
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/RÖPORTAJ - SİLVAN KÖYÜ

İsrail Nekbe'nin izlerini taşıyan Filistin köyünü ortadan kaldırmayı planlıyor

İsrail yönetimi, Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulduğu ve Nekbe (Büyük Felaket) olarak        
adlandırılan tehcir sürecinin ayakta kalan nadir sembollerinden, yüzlerce yıllık geçmişe sahip 
tarihi Lifta kasabasına yeni yerleşim alanı kurmayı planlıyor.

Kudüs'ün kuzeybatısındaki 1 numaralı otoyolun hemen üzerinde yer alan ve Filistin'in diğer pek 
çok bölgesinde olduğu gibi Siyonist harekete bağlı Yahudi örgütler tarafından halkı göçe        
zorlanan yüzlerce Filistin köyünden biri durumundaki Lifta kasabası bugün yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya.

Büyüleyici bir doğaya sahip Lifta kasabasının sakinleri, 1948'de komşu köyleri Deyr Yasin'de 
Yahudi örgütü "Irgun" tarafından işlenen korkunç katliamın ardından kasabalarını terk etmek 
zorunda kalmış.

Liftalı Filistinliler kasabalarını terk etmekle de Yahudi terör örgütlerinin şiddetinden        
kurtulamamış. 1947 ve 1948'de iki ayrı saldırıya maruz kalan kasaba halkından pek çoğu bu 
saldırılarda hayatını kaybetmiş.

Tel Aviv ile Kudüs'ü birbirine bağlayan 1 numaralı otoyolun hemen üzerinde yer alan, bağ ve 
bahçeleri, tarihi evleri ve yapılarıyla harika bir güzelliğe sahip Lifta kasabası hala ayakta duruyor.

İsrail yönetimi, yüzlerce villa, otel, alışveriş merkezi, müze, okul ve kreşler açarak Nekbe'nin izlerini 
taşıyan ve yüzlerce yıllık tarihiyle ayakta kalmayı başaran bu butik kasabanın Müslüman-Arap 
kimliğini yok etmeyi hedefliyor.

AA ekibi, zorunlu göçe tabi tutularak Lifta kasabasındaki evlerinden çıkarılan 81 yaşındaki Yakup 
Avde (Ebu Nasır) ile kasabanın durumu ve İsrail'in söz konusu projesini konuştu.

Ebu Nasır, 1948 yılında henüz 8 yaşındayken ailesi ve köy halkıyla birlikte 3 bin kişinin yaşadığı 
yaklaşık 600 hanelik kasabadan Doğu Kudüs, Ramallah ve Beytüllahim kentlerine göç etmiş.
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Lifta Kasabası Kültürel Miras Koruma Heyeti Başkanı Ebu Nasır, 1967'deki Arap-İsrail savaşından 
sonra ancak ilk defa gelebildiği kasabasındaki Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs fethindeki        
komutanlarından Seyfeddin el-Hakkari'nin makamı üzerine yapılan caminin merdivenlerine   
oturarak, şöyle konuştu:

"Biz krallar gibi yaşıyorduk, köyümüzde her şeyimiz vardı. Topraklarımızla, hayvanlarımızla, 
hayatımız basit ve güzeldi. Sonra biz de dünyadaki herhangi bir mülteci gibi mülteci konumuna 
düştük, ama vatanımızı terk etmedik."

"Katliamlara ve Nekbe'ye tanıklık eden bu anıtları kaldırmak istiyorlar"

Göç meselesinin, 1947'de kasabanın kahvesi ile 20 evin Siyonist örgütlerce havaya uçurulması ve 
muhtar Mahmut Siyam'ın evinin ateşe verilmesiyle başladığını anlatan Ebu Nasır, "Bu evlerin 
büyük kısmı daha sonra havaya uçuruldu. Eski Lifta evlerinin sadece dörtte biri veya daha azı 
kaldı, yani yaklaşık olarak tamamı veya neredeyse yarısı ayakta kalabilen 70 ev var. Şimdi        
katliamlara ve Nekbe'ye tanıklık eden bu anıtları kaldırmak istiyorlar." dedi.

Lifta'da yapılması planlanan tüm projelere karşı olduklarının altını çizen Ebu Nasır, "Lifta'nın      
kimliğini ve tarihini yok eden, tahrif eden her türlü plana karşıyız. Bizim desteklediğimiz tek bir 
plan var o da bu binaların yıkılmaması için güçlendirilmesini amaçlayan projeler." diye konuştu.

Ebu Nasır, kazı ve inşa sürecinin toprağı harekete geçireceğini, yerin üstündeki ve altındaki    
arkeolojik yapıyı tehdit edeceğini, bunun da atalarından kalma evlerinin yıkımına yol açacağını 
vurgulayarak, "Lifta bir taş değil, bir mirastır, tarihtir, burada yaşayan insanların hafızası ve 
hatıralarıdır. Bu insanlar da buranın tek hak sahipleridir." ifadelerini kullandı.

"Ben dönmesem de çocuklarım dönecek"

Bir gün kasabasına dönmeyi ve çocukluğunun geçtiği evi yeniden inşa etmeyi hayal eden Ebu 
Nasır, şunları söyledi:
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"Bu öylesine boş bir hayal değildir. Bu hayattır, hafızadır, varlığımızdır. Ben hayal ediyorum ve bir 
gün döneceğim. Ben dönmesem de çocuklarım dönecektir. 'Büyükler ölür, küçükler unutur' 
sözünü söyleyenler yanlış söylemiştir. Benim babam ölmedi, çünkü mesajını bana miras bıraktı. 
Evlerimize ve köyümüze dönene kadar da asla unutmayacağız, affetmeyeceğiz."

"Save Lifta (Lifta'ya Sahip Çık)" Platformu

Öte yandan aralarında yabancıların da bulunduğu Arap ve Yahudilerden oluşan Save Lifta     
Platformu'nun İsrailli üyesi, aktivist Ilan Shtayer, "Yayınlanan planlamaya göre, 259 lüks ev, bir 
otel ve alışveriş merkezinin yer aldığı bir mahalle inşa edilmesi hedefleniyor. Bu projeyle bölge 
yok  edilecek ve halka kapatılacak, bölgeden (Lifta) geriye kalanlara, insanların anılarına ve 
buradaki tarihi dokuya zarar verilecek." dedi.

AA ekibini evinde konuk eden Shtayer, anne ve babasının Holokost'tan sonra Avrupa'dan tarihi 
Filistin topraklarına geldiğini ve kendisinin de mülteci çocuğu olduğunu dile getirerek, şunları 
kaydetti:

"Maalesef 1948'deki trajedi ve Nekbe zamanında burada yaşananlar nedeniyle Yahudiler ve      
Araplar arasındaki ilişki olması gerektiği gibi düzgün olmadı. Özellikle Yahudiler, çoğunlukta    
oldukları ve ülkede gücü elinde bulundurdukları için, 1948'de her iki toplumun yaşadıklarından 
dolayı kendilerini ve ebeveynlerini sorgulamadılar."

Shtayer, Lifta'nın tarihi Filistin'den geriye kalan son kasaba olduğuna işaret ederek, "Lifta bizim 
için belki de son şans. Lifta, Yahudiler ve Araplar için 1948'de neler yaşandığının bir kanıtı. Ve belki 
de her iki topluma da neler olduğunu hatırlatacak, yaşananları düzeltmeyi denemek ve yeni bir 
geleceğe adım atmak için neler yapılması gerektiğini konuşabileceğimiz bir yer olabilir." dedi.

Lifta'nın korunması için attıkları küçük adımların, geleceğin geçmişten farklı olması adına bir kapı 
aralamasını umduğunu söyleyen Shtayer, "Lifta bu kasabada yaşayanların çocuklarına,        
torunlarına aktarabileceği bir miras olabilir. İsrail kamuoyunun büyük kısmı buna hazır olmasa 
da bu şansı burada yaşamış olanlara tanımalıyız." diye konuştu.
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Yahudiler, kasabadaki gölde yüzerek arındıklarına inanıyor

Zamana direnen yapısı, kasabanın merkezindeki göl ve tüm güzelliğiyle ayakta duran,        
harabeden çok muhteşem doğal güzelliğiyle dikkati çeken Lifta'nın eski sokaklarında bugün 
gerçek sahipleri yerine Yahudi yerleşimciler dolaşıyor. Su kaynağını kutsal sayan dindar        
Yahudiler, yaz-kış demeden burada yüzerek günahlarından arındıklarına inanıyor.

Kudüs'ü fetheden Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda yer alan komutanlardan biri tarafından 
yaptırılan "Lifta" veya diğer adıyla "Seyfeddin Camisi", 1929'da inşa edilen okul binası, tarihi 
mezarlık ve eski mimari yapının örneklerini taşıyan tarihi evler, kasabanın dikkati çeken diğer 
özelliklerinden.

Yaklaşık 13 bin dönüm alan üzerine kurulu, binlerce yıllık geçmişe sahip Lifta kasabası, İngiliz 
Komutan Edmund Allenby'in emriyle 1917'de topların hedefi olmuş. Kasaba, 2011'de İsrail Toprak 
İdaresi tarafından müzayede ile konut projesi ve ticaret merkezlerinin kurulması amacıyla satışa 
sunulmuş ancak İsrailli ve Filistinli aktivistler tarafından yapılan itirazlar üzerine bu karar geçici 
olarak durdurulmuş.

İsrail Toprak Otoritesi, söz konusu villa, alışveriş merkezi ve otel projesi kapsamında 4 Temmuz'da 
Lifta arazilerinin satışı için bir müzayedeye çıkılacağını duyurmuş ancak daha sonra bu 
müzayedenin eylül ayına ertelendiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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/İMAN ve CİHAD

İsrailoğullarının uğradığı zulümlerinin en çok ağırlaştığı o dönemde Hz Musa ve ona inanan bir 
grup Benî İsrail kavmi son çare olarak hicret etmeye karar verdiler. Firavun ordusuyla birlikte Hz. 
Musa ve kavmini Kızıldeniz’e kadar takip ettiler. Benî İsrail’liler artık sonlarının geldiklerini 
düşünürken Hz. Musa Allah’ın yardımıyla asası ile Kızıldeniz’den yollar açtı ve kavmiyle birlikte 
oradan geçip kurtuldular. Onları takip eden Firavun ise ordusuyla birlikte boğuldu ve denizin  
derinliklerine gömüldü. Daha sonra yola revan olan Hz. Musa ve kavmi susuzluk ile boğulurken 
yine Allah’ın yardımıyla Hz. Musa asasından vurduğu yerlerden sular çıktı bu nimet ile doydular. 
Tüm bu mucizelere ve mükafatlara karşılık Allah’ın Hz. Musanın kavmine tek emri olacaktı. Sizin 
için vaad edilmiş topraklara gidin, savaşın ve orayı yurt edinin. Ancak Firavunun zulmünden   
kurtulan, denizi aşan, yollarda nimetlerle ayakta kalan o kavim Hz. Musa’ya; “Ey Musa! Orada 
zorba bir topluluk var, onlar çıkmadıkça biz oraya asla girmeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz 
hemen gireriz. Sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız” (Maide 21-26) dediler. Allah 
c.c  onların bu tutumuna da; “Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolanmak üzere oradan 
(kutsal topraklar) kırk yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme!” 
(Maide 21-26) ayetini nail etti. 

Biz ne zaman anlayacağız kıblemizin Kâbe, menzilimizin ise Kudüs olması gerektiğini. Kudüs’ü 
dert etmeyenlerin sonlarının ne olduğunu ne zaman göreceğiz. O Benî İsrail kavmi ki Aksa’dan 
uzaklaştıkça Allah onları tam 40 yıl çöllerde kendi etraflarında döndürüp durdurdu. Mesaj çok 
açıktı; bir davanız yoksa unutulup gidersiniz. Önce Allah unutur sizi, sonra kendinizi bile        
hatırlamazsınız. Peki biz de tıpkı Beni İsrail kavmi gibi dönüp durmuyor muyuz kendi etrafımızda? 
İbret almamız için ille de çöllere mi düşmemiz gerek? Her günümüz aynı döngüler içinde geçiyor 
ve her gün kaybolduğumuz bu dünya hayatında uzaklaştıkça uzaklaşıyoruz Aksa’dan.        
Unutuyoruz ve de unutuluyoruz. İman ve Cihad, işte biz bu terazinin dengesini şaşırdığımızdan 
beri kayboluyoruz. 

Kudüs’ü dert etmenin en önemli sebeplerinden bir tanesi, pusulamızı kaybetmeden istikamet 
üzere kalabilmek. Çünkü içinde bulunduğumuz dünya hayatı bizi kendi içine alıp çok kolay     
yutabiliyor. Günlük hayatlarımızda zaman öyle hızlı geçiyor ki namazlarımızı dahi “aradan     
çıkarmak” için vakit bulmaya çalışıyoruz. Ne ara akşam oldudan ne ara hafta sonu geldilere, ne 
ara bu kadar büyüdünlerden ne ara vefat ettilere kadar ahir zamanın hızına yetişemiyoruz. Çalar 
saatimize alarm kurmanın bizi uyandıramayacağı tam da bu nokta da kendimize Kudüs’ü dava 
edinerek kalkmalıyız. Öyle bir gelmeliyiz ki kendimize atmalıyız üzerimizde ki bu ölü toprağını. 
Çünkü zulme susmazsak bulacağız yolu, Mescid’i Aksa’yı dert edinirsek Allah unutmaz kulunu. 
Sen Cihad üzere ol! Yolun ömrü hayatında düşmese de Kudüs’e, Allah seni kendi içinde ki 
çöllerde başıboş koymaz. Yolun şaşmaz.  İman ve Cihad birbirinden ayrı olmaz.  

Furkan TERZİ   
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/MUHAMMED MAKDİSİ

Muhammed her tatilde yaptığı gibi babasının yanında çalışıyordu. Aynı mahallede oturdukları 
Fatma teyze iki günde bir onlardan ekmek alırdı. Kızı evlenerek Ürdün’e yerleşmiş, kocası öldükten 
sonra da burada yalnız yaşamaya başlamıştı. Kızı çok ısrar etmiş ancak ‘ değil canlıyken çıkmak 
cenazemi bile bu kutsal topraklardan çıkarmanıza izin vermem’ diyerek ürdünde yaşama teklifini 
her seferinde şiddetle reddetmişti. Hal böyle olunca ne akrabalarının ne de kızının elinden hiç bir 
şey geliyordu.
Muhammed çok severdi Fatma teyzenin evine ekmek götürmeyi. Yaşlı kadın her seferinde ufakta 
olsa bir şeyler ikram ederdi. Ama Muhammed’in gelmesindeki asıl sebep bu değildi. 80 küsur 
yaşlarında olduğunu tahmin ettikleri bu kadın ayaklı tarih kitabı gibiydi. İlerlemiş yaşına rağmen 
hala dinç, hafızası ise tabiri caizse saat gibiydi. Yarım asır önce yaşadıklarını bile dün yaşamış gibi 
anlatan Fatma teyze, özelliklede kendini ifade etme tarzı ve her seferinde bir sonraki hikâyeyi merak 
ettiren anlatımı ile Muhammed’i adeta büyülerdi. Babası Muhammed’in gün içinde ya da yoğun bir 
saatte Fatma teyzeye gitmesine izin vermez, gittiğinde kolay kolay geri gelmeyeceğini bilirdi. Bu 
yüzden işlerin az olduğu saatleri kollardı Muhammed. Ardından en son çıkan ekmeği kaptığı gibi 
koşarak birkaç sokak aşağıdaki Fatma teyzenin evine giderdi.
En son gittiğinde garip bir durumla karşılaştı Muhammed. Fatma teyzenin kapıda heyecanla onun 
gelmesini beklemesi çok tuhaf bir durumdu. Yine de adetini bozmadı güler yüzle kadına yaklaştı. 
Daha selam veremeden yaşlı kadın ona “ahh Muhammed, nerede kaldın?” diye sitem etti. Ardından 
Muhammed’i her daim hayran bırakan akıcı ve anlaşılır üslubuyla anlatmaya başladı. “kız 
kardeşimden haber geldi, 6 gün savaşları esnasında el Halil’deki bir akrabamızı ziyarete gitmişti 
Zeynep. Ardından tekrar haber alamadık. Sınır dışı edildikleri söylenmişti. Bugün biri bana telefon 
etti. Zeynep’in oğlu olduğunu ve Kudüs’e geldiğini söyledi. Ziyaret için adresimi aldı. Mutlaka    
uğrayacağım dedi. Çok konuşamadık. Bir numara bıraktı. Zeynep’inmiş. Aramaya çalıştım ama 
hala beceremiyorum telefon kullanmayı. Yine yanlış çevirdim sanırım numarayı, sen bir baksana 
oğlum” dedi.
Muhammed her zaman ağırbaşlı ve sakin olan Fatma teyzeyi ilk defa bu kadar heyecanlı ve değişik 
bir ruh hali ile görüyordu. Yaşlı kadının mutluluğu parlayan gözlerinden de anlaşılıyordu. Bir iki defa 
bahsetmişti Muhammed’e kardeşinden. Ailecek çok aramışlar ancak bulamamışlar. Sonrada iyi 
olmasını için dua etmekten başka ellerinden bir şey gelmeyeceğini anladıklarında aramayı     
bırakmışlar. Fatma teyze Altı gün savaşlarını anlatırken bahsetmişti. Muhammed’de heyecanlandı. 
Hızlıca içeri girip numarayı tuşladı. Telefon çaldı… Çaldı… Ancak açan olmadı. Muhammed sabırla 
tekrar aradı. Ancak yine cevap yoktu. 
“müsait değildir muhtemelen ya da dışarı çıkmıştır ve telefonunu evde bırakmıştır belki de. Hem bu 
kadar ısrarlı aradığımızı görünce geri dönecektir dedi.”
 Ama yaşlı kadının hevesi kırılmıştı çoktan. Yine de yeğenin onu bulmasını Allah’tan niyaz ediyordu. 
Muhammed daha fazla kalmadı. Fırında işlerinin olduğunu söyleyerek çıktı oradan. Ne diyeceğini 
bilememişti. 
İki gün sonra yeniden Fatma teyzenin evine ekmek götürmeye giderken heyecanlıydı. Ne olmuştu 
acaba? Yaşlı kadın kardeşine ulaşabilmiş miydi merak ediyordu. Hızlıca kapısını çaldı. İçeriden 
konuşma sesleri geliyordu. Bir süre sonra kapı açıldığında Fatma teyze gülümseyerek ‘gel oğlum 
bak kim var içeride’ dedi. Muhammed içeri girdiğinde yirmili yaşlarında bir genç ile karşılaştı.     
‘selamun aleyküm, ben Muhammed’ dedi. Şaşkındı. Genç adam selamını aldı. Fatma teyze 
gülümsemeye devam ederek ‘o gün bahsettiğim yeğenim’ dedi. 
Genç adam ‘Ahmet’ diyerek kendini tanıttı.
Buraya teyzemi görmeye geldim. Uzun bir süre annemle birlikte teyzemin izini aradık. Tam ümidi 
kesmek üzereyken uzak bir akrabamıza ulaştık. Bize telefon numarasını o verdi. Ben gazeteciyim. Bu 
sıralar İsrail’in kuruluşundan beri yaşanan olayları kaleme alıyoruz. Bende hem teyzemle tanışmak 
hemde anlatabilirse eğer o dönemlerde yaşananları Kudüs’te yaşayan birinden  dinlemek için 
geldim. 
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Şimdi nereden başlayacağımızı konuşuyorduk. Sende katıl istersen’ dedi. Muhammed şaşırmıştı. 
Ama teklif çok hoşuna gitmişti. Şaşkınlığını bir kenara bırakarak hızlıca kabul etti. Zaten yıllardır 
Fatma teyzenin hikâyelerini dinliyordu. Şimdi ise en baştan tüm hayatını dinleme fırsatı olmuştu. Bu 
teklifi kaçıramazdı.
‘ee misafirimizde geldiğine göre bir çay koyalım sonra da istediğiniz yerden başlarız’ dedi Fatma 
teyze.
O esnada Ahmet ile konuşma fırsatı bulmuştu Muhammed. 24 yaşında olduğunu Ürdün’de 
yaşadığını öğrenmişti. Onlar muhabbete dalmışken Fatma teyze çayları servis etmiş yerine     
oturmuştu. 
‘eveet, madem en baştan istiyorsun doğduğum yerlerden bahsedeyim size, ben Hz. İbrahim’in 
bulunduğu o kutsal topraklarda, el Halil’de doğdum. Babam oranın yerlisi idi. 5 kardeşiz Ahmet   
bunları biliyorsundur zaten 2 abim bir erkek kardeşim var birde en küçüğümüz kız kardeşim, 
Ahmet’in annesi, var. Tam tarihi ancak Allah bilir, ancak 1938-1939 yıllarında doğduğumu söyler 
annem hep. Kış olduğunu ama yılın sonu mu başı mı olduğunu hatırlamaz. Çocukluğum el Halil 
sokaklarında geçti. O dönemleri pek hatırlamıyorum artık. Zaten senin yazın içinde çok değerli   
olaylar anlatamam sana. Ama 10 yaşlarımdayken, 1948 deki Deir Yasin katliamından bahsedeyim 
size. Çok acı bir gündü. Biz uyurken, sabah namazı vakti girmeden önceki bir vakitte, kapımız     
kuvvetle çalındı. Öyle ki tüm aile çabucak kalkmış telaşla birbirimize bakıyorduk. Babam bize 
odamıza geçmemizi söyleyerek kapıya yöneldi. Merak ediyorduk ama korkuyorduk da. Mecburen 
babamın sözünü dinledik. 4 kardeş, o zamanlar annen daha doğmamıştı, korkuyla odamızda 
birbirimize bakıyorduk. Nihayet babam kapımızı açıp ‘korkacak bir şey yok, deri Yasin’de oturan   
amcamın oğlu gelmiş siz yatın biz dışarıda dolaşacağız’ gibi bir şeyler söyledi. Biz rahatlamış bir 
şekilde yataklarımıza dönerken büyük abim babamın peşinden gitti. O zamanlar küçük olduğumuz 
için bir şey söylememişler. Ama geldiğinde yaralıymış. Hastaneye gitmişler. Katliam o gece olmuş. 
Ne olduğunu anlamadan herkesi öldürmüşler. Uykularından hoparlörlerden gelen ‘hemen köyü terk 
edin’ sesleriyle uyanmışlar. Akrabamızın ailesi Kudüs’teydi. Kendisi de ertesi gün işlerini halledip 
gidecekti. Ama katliam esnasında kaçıp güçlükle bizim eve kadar gelmiş. Çocukluk işte, o olanları 
anlatırken kapıdan dinleme fırsatı bulmuştuk. Gözlerinin önünde insanları kadın çocuk demeden 
vurduklarından, evleri ateşe verdiklerinden söz ediyordu. Sonrasında haberler yayılmaya     
başlayınca öğrendik neler olduğunu. Yahudi terör örgütlerinden biri yapmış bu hain saldırıyı. Vefat 
edenlerin cenazelerini kuyulara atmışlar. Köydeki çoğu kişi hayatını kaybetmiş. O sırada sayıları tam 
bilemiyorduk ama denildiğine göre 254’müş vefat edenlerin sayısı. Çok az kişi yaralı kurtulabilmiş. 
Babamın amcasının oğlu da onlardan biri olmuş işte. Küçüklüğümü düşündüğümde net olarak 
hatırladığım ilk olay bu Deir Yasin katliamı galiba. Zaten sonrasında olaylar çok hızlı gelişti. Deir    
Yasin’in ardından çok süre geçmeden işgalci İsrail sözde devletini ilan etti. Ardından savaşlar… 
Saat epey geç olmuş çocuklar. Bugün burada bırakalım isterseniz yarın kaldığımız yerden devam 
ederiz. Daha anlatacak çok olay var. Bugün Deir Yasin ile başlangıç yapmış olalım.’ Diyerek sözünü 
bitirdi Fatma teyze. Konuşurken yorulmuştu. Biraz nefeslendi. O esnada Muhammed kendine     
gelmeye çalışıyordu. Fatma teyzenin anlattıklarını sanki yaşıyormuş gibi hissetmişti. Silkindi.     
Yanında oturan Ahmet’e baktığında not almak için kullandığı eşyalarını toparladığını gördü. Fatma 
teyze Ahmet’i bırakmak istemese de Ahmet eşyalarının otelde olduğunu söyleyerek kapıya yöneldi. 
İkisi beraber çıktılar ancak yolları ayrılıyordu. Muhammed Ahmet’e otele giden kestirme yolu 
gösterdi ve ‘Allah’a emanet ol Ahmet abi’ diyerek kendi yoluna döndü. Her zamanki gibi Fatma   
teyzenin anlattıkları onu etkisi altına almıştı. Yavaş adımlarla fırına doğru yol aldı. Vardığında fırın 
çok yoğundu. Hemen tezgâha gitti ve babasına yardım etmeye başladı. O yoğunlukta aklı iki gün 
sonra Fatma teyzenin ne anlatacağını düşünmekle meşguldü…  

Betül ERDOĞAN

/MUHAMMED MAKDİSİ
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Bismillahirrahmanirrahim 

İbrahim (a.s) için hazırlanmış büyük ateşi hiç düşündün mü?.. Sanki o kuvvette bir ateş, Filistin de giderek 
büyüyor; ateşin hararetini daha çok hissediyor, alevlerin sesini işitiyorlar. Ateşi gül bahçesine çeviren      
İbrahim (a.s) da ki iman, hiç şüphesiz onlarda da var. Bu ateşli şehir de , Rabbimin lutfu keremiyle, onlara  
gül bahçesi  olmuş Mescid-i Aksa... Elhamdülillah... 

Yine bombalar, tutuklamalar, yıkımlar, tacizler, gasplar, işkenceler ve Şehitler…

Neden anlatamıyoruz kardeş?! Yıllar, aylar, haftalar, günler geçiyor... Gel geç sevdalar bitmiyor. Neymiş 
efendim; yaz sezonu bitiyor indirim var kaçırmayalım. Moda değişiyor takip etmeyelim mi ? Arkadaşlar 
okeye 4.arıyor, ayıp olmasın ona da gidelim. Yeni bir kafe açılmış, o mekan da takılalım bu sefer. Dünya 
kupası var; maçı izlemeden olur mu? Eski,yeni diziler , filmler, yarışmalar... Konsere de pek bi giden artmış,  
biz gitmesek olmaz derken…  Derken kardeş, bu fâni muhabbetler, öyle bir ağ örmüş ki başlarına, artık 
göremez olmuşlar.. Batıl işgal etmiş, Hakkı duymamışlar. Bu yüzden de meramımızı  anlatamıyormuşuz ...

Mescidimin üzerin de; kâfir, sinsi yılan gibi geziyor. Evin de yılan görseydin ne  yapardın? Evvela hızlıca 
yerinden kalkar, o kocaman yılana, eline ne geçtiyse tüm kuvvetinle vururdun. İşte , kendini öyle bir         
toparlayarak kalk ki ayağa, vurduğun yer de, Hz.Musa (a.s) nın  âsası gibi denizlerden yol açılsın!  Bu sefer 
israiloğulları değil, Filistinli müslümanlar kurtuluşları için yürüsün! 

15 yaşlarında bir evlâd, ismi  Muhammed. Amcasıyla yıktığı evlerini anlatırken göz yaşlarını tutamıyor... Kavî 
imanından; yüzünden gülümsemesi de hiç eksilmiyor. Kaldırdığı balyoz, neredeyse kendi ağırlığınca. 
Kollarına sildiği göz yaşları kurumadan yanına varmak , bu ağır yükü üzerinden almak istedim...

Şehidin var, dediler mi hiç sana?…

Filistin de hemen hemen her gün şehit haberi var. Şehidim diye ağladın mı?  Gururlandın mı? Kaç gün 
sürdü; sevincin, hüznün? Cenin şehrinde, 4 şehidin var.

İsmi Salih Ahmet Ebu Ammar 19 yaşın da. Nureddin Muhammed Abdullah Carrar, 21 yaşın da. Emced İyed 
Azmi Hüseyin 22 yaşın da. Riyad Ziyad Abdullatif Ebu Seyf 22 yaşın da... 

Yeğenin, kardeşin, amca oğlun, komşun?... Kim var etrafın da 19 yaşın da ? Ya 21,22 ? Böyle şehit haberi 
aldığın da, ne kadar için yanardı diye bir düşün... Merhametini  bu terazide tart ve yüzleş imanının ağırlığıyla 
! 

Sâhi, sen en yakınından, en sevdiğinden hiç ayrı kaldın mı? Ne kadar bir süre; 

5 yıl, 7 yıl, 10 yıl ?.. Böyle bir ayrılık senin kaderinde de olsa, ne yapardın?.. 

Onlar, uzun esaret yıllarını sabırla beklediler. Bekleyen de beklenen de inancından hiç bir zaman taviz 
vermedi. Yalnız Allah a güvenip dayandılar ve Allah sabredenlerle beraberdir ayeti kerimesi, onlara Cennet 
kapısını gösterdi. (Haksız yere ttuklanmış olan nice müslüman kardeşlerimizinde en kısa zaman da serbest 
bırakılmalarını Cenab ı Hak tan niyaz ederiz..)

12 yaş, belki yakın gelir sana, Şehidim! diye sarılacağın bir güzel çocuk,

vefat eden annesine kavuşmuştur, inşaallah.

Gazzeyi yine bir gün bombalamıştır zalimler. Hasar gören evlerden birinde ki manzara ise şöyledir. Yatak 
odasın da dolap devrilmiş, evin herşeyi alt üst olmuş. Canının sağ olduğuna şükrederek; korkan yavrusunu 
kucaklayıp, toz yığınının içerisinden çıkıyor. Normal bir manzara mı bu? Asla! 

Söyle kardeş, bizim kadar başlarını yastığa rahat koyuyorlar mı?  Her an bombalanma endişesi, baskın olup, 
tutuklanma ihtimalleri .. Anne babaları, eşleri, çocukları için de taşıyorlar tüm bu tedirginlikleri ... 

 Ebû Mûsâ el-Eş’arî  radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle 
buyurdu:

“Mü’minin mü’mine karşı durumu, bir parçası diğer parçasını sımsıkı kenetleyip tutan binalar gibidir.”

Hz. Peygamber bunu açıklamak için, iki elinin parmaklarını birbiri arasına geçirerek kenetledi.

(Buhârî, Salât 88, Mezâlim 5; Müslim, Birr  65. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 18; Nesâî, Zekât)

Kenetlenebilseydik  vaziyet böyle olur muydu Kardeş ?.. Şimdi, Bismillah diyerek kenetlenme zamanı. 
Geçmişteki, düşüncesiz ve  umursamaz tavırlarımıza  tövbe ederek; af dileyerek Kudüs  yoluna yeniden 
çıkma zamanı. Bu yolda, ağır yük yüklenen mübareklerin  heybelerine bir bakalım inşaallah... 

Rümeysa Nesibe BORA



www.davamizkudus.org 54

/RÖPORTAJ  - MANİSALI HÜSNİYE EL-BORNO

GAZZE’YE GELİN GELEN 
MANİSA’LI HÜSNİYE EL-BORNO
Gazze'ye gelin gelen Manisalı Hüsniye    
El-Borno 57 yıldır Filistinlilerin acılarını      
paylaşıyor
Gazze Şeridi'nde evine konuk olan AA ekibine evlilik 
sürecini ve Gazze'deki yaşam öyküsünü anlatan 
Manisalı Hüsniye El-Borno, Gazze'de tüm savaşlara 
tanıklık ettiğini kaydetti.

Gazze Şeridi'nde evine konuk olan AA ekibine evlilik 
sürecini ve Gazze'deki yaşam öyküsünü anlatan 
Borno (74), henüz 19 yaşındayken Mısır'a 
gerçekleştirdiği bir ziyareti sırasında tanıştığı Filistinli 
tıp öğrencisi Fazıl El-Borno ile 1964'te evlenerek 
yerleştiği Gazze'de tüm savaşlara tanıklık ettiğini 
kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne mayıs ayında düzenlediği 
saldırılarda evi yıkılan Borno, eviyle birlikte eşinden 
kalan tüm fotoğrafları da kaybettiğini, hatıra olarak 
geriye sadece evliliğinin ilk yıllarında eşiyle çekildiği 
ve oğlu Memduh'un telefonunda kaydı bulunan 
siyah beyaz bir fotoğrafın kaldığını ifade etti.

İlk karşılaşma ve tanışma

Makedonya göçmeni Manisalı Türk bir ailenin kızı 
olan Borno, eşi ile 1964 yılında Mısır'ın İskenderiye 
kentinde tanıştığını belirtti.

İskenderiye'de tıp fakültesinde okuyan eşi Fazıl'ın, 
aynı kentte ticaretle uğraşan amcasının komşusu 
olduğunu ifade eden Borno, "Fazıl bir gün beni gördü 
ve Müslüman olup olmadığımızı sordu. Ben de evet 
Müslümanım, Türkiye'den geldik dedim. Bunu        
üzerine benimle evlenme niyeti olduğunu söyledi." 
şeklinde konuştu.

Borno, durumu babasına anlattığını belirterek, 
yaşanan gelişmeleri şöyle aktardı:

"Babam da 'Amcanın dükkanına gelsin bir tanışalım' 
dedi. Fazıl dükkâna gitti ve 'Burada okuyorum, kızınızı 
çok sevdim. Sizin Müslüman olduğunuzu öğrendim. 
Annem babam Gazze’de oturuyorlar' dedi. Babam 
da Fazıl’a 'Ailen gelsin tanışalım' dedi."

Borno, ilk tanışmanın ardından, eşinin ailesinin 
Gazze'den kendisini istemeye geldiğini aktardı.

İskenderiye'de nişanlandıklarını daha sonra         
Manisa'ya gittiklerini oradan da Gazze’ye geçerek 
düğünlerini yaptıklarını kaydetti. 

Eşinin ailesinin de kendisini görünce çok 
beğendiğini aktaran Borno, Gazze’de 
evlendiklerini ve 57 yıldır Gazze’de yaşadığını 
anlattı. Borno, “Gazze’de geçirdiğiniz 57 yıllık 
süre içerisinde en güzel günleriniz hangisiydi?” 
sorusuna, "22 yıl önce vefat eden eşimin   
hayatta olduğu günler, en güzel günlerimdi." 
diye cevap verdi. Zamanla Türkçeyi unutmaya 
başladığına işaret eden Borno, "Biraz unuttum. 
Çünkü hiç kimse (Türkçe) konuşmuyor bizimle. 
Ne zaman biraz konuşsam hemen aklıma    
geliyor. Ne zaman Türkiye’ye gidiyorum,   
konuşmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Gazze'de abluka altındaki yaşama tanıklık

Evlendikten sonra da Türkiye’ye gidip gelmeye 
başladıklarını belirten Borno, "Eskiden 
(İsrail’deki) Ben Gurion Havalimanından      
gidiyorduk. İki saate İzmir'deydik. O günler ne 
kadar kolaydı; şimdi ise (İsrail ablukasından 
dolayı) çok zor." ifadesini kullandı.Borno, 
"Gazze’de 6 savaş ve 2 intifada (halk      
ayaklanması) gördüm; bunlardan en ağırı hem 
kızımın evini ve hem de kendi evimi      
kaybettiğim Mayıs 2021’deki İsrail saldırılarıydı." 
dedi. 
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Türk gelin Borno, memleketini en son 2014’teki 
İsrail saldırıları sırasında Türkiye’nin yardımıyla 
Gazze’den tahliyesiyle ziyaret etme imkânı 
bulduğunu aktardı.

Kızı Nermin'in geçen yıl yakalandığı kanser 
hastalığının tedavisi için Manisa’ya gittiğini 
kaydeden Borno, kızının, Manisa’da tedavi 
gördüğü hastanede ziyaretine         gelmesini 
istediğini ancak tüm girişimlerine rağmen İsrail 
ablukasından dolayı Gazze’den ayrılarak kızını 
ziyaret edemediğini dile getirdi. Borno, en son 
birkaç ay önce Mısır’ın Refah sınır kapısından 
Türkiye’ye gitmek üzere çıkış       yapmayı    
denediğini ancak Mısırlı yetkililerin buna izin 
vermediğini aktararak, en son 7 yıl önce      
gidebildiğini Türkiye'de (Manisa) iki kız 
kardeşinin olduğunu kaydetti.

“En güzel anılarımı eşim hayattayken 
yaşadım”

Borno, en güzel günlerinin eşinin hayattayken 
yaşadığını ifade ederek, “Ne zaman benim 
kocam yaşıyordu, işte o zaman en güzel       
günleri yaşadım.” dedi. Kocasın 22 yıl önce 
kaybettiğini belirten Borno, çocuklarının henüz 
çok küçük olduğu zamanlarda eşi Fazıl’ın İsrail 
makamlarınca tutuklandığını ifade etti. Oğlu 
Memduh el-Borno ise babasının, Filistin 
direnişine destek verdiği gerekçesiyle 1969’da 
İsrail askerlerince gözaltına alındığını aktardı.

Memduh, o günleri "Babam 2 buçuk yıl 
cezaevinde kaldı. Babam cezaevinde hapisti, 
annemse kendini eve hapsetmişti. Annem, 
babam cezaevinde bulunduğu süre boyunca 
hiçbir yere çıkmadı, henüz çok gençti."           
söyleriyle anlattı.

Zor zamanlarda eşinin ailesinin desteği

Borno, kocasının cezaevinde bulunduğu süre 
boyunca kocasının ailesiyle yaşadığını            
belirterek, "Fazıl’ın annesi ve babası benimle 
ilgilendiler. Beraber yaşıyorduk. Aile evinde 
kalıyorduk." dedi.

Kocasının ailesinin kendisine sahip         çıktığını 
belirten Borno, "Fazıl'ın babası çok iyi bir 
adamdı. Annesi de öyleydi. Kardeşleri, kayın-
pederim beni çok severdi. Ölüyorlardı benim 
için." şeklinde konuştu." 

“Kocam vatanımdır, burayı terk etmem”

Borno, kocası Fazıl'ın cezaevindeyken İsrail      
istihbaratına gittiğini belirterek aralarında 
geçen diyaloğu şöyle aktardı:

"İsrail istihbaratına gittim. Bana neden burada 
oturuyorsun diye sordular, ben de kocamı   
bekliyorum dedim. Yıl 1971'di. 'Kocanı ve   
çocuklarını al ve git' dediler. 'Türkiye'ye gidin, 
size istediğiniz parayı verelim' dediler. Ben de 
'çok şükür kocamın toprağı var, evi var ve 
paraya ihtiyacım yok, para istemiyorum, ben 
de onun gibi Filistinli oldum, Türkiye'ye de      
gitmiyorum' dedim. Bana 'seni cezaevine 
atmamızdan korkmuyor musun' dediler, ben de 
'suçum varsa beni de cezaevine atın' dedim."

Borno, Türkiye'ye gitme teklifini reddettiğini 
vurgulayarak, "Oğlum ve kızım Filistinli. Evet, 
Türk pasaportları var ama benim eşim Filistinli 
dedim." ifadesini kullandı.

Türkiye'ye gitme teklifini reddettiğinden dolayı 
pişman olup olmadığı sorusuna ise Borno, 
"Hayır pişman değilim. Tüm acılara rağmen 
Gazze'yi terk etmeyi bir kez bile düşünmedim. 
Kocam vatanımdır." yanıtını verdi.

"Ablukadan önceki zamanlar çok güzeldi"

Borno, Gazze'de yaşadığı en zor günlerinin 
2021'deki İsrail saldırısı dönemi olduğunu      
belirterek hem kendisinin hem de kızının evinin 
bu saldırıda yıkıldığını yineledi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukadan önce 
hayatının daha iyi olduğunu, Kudüs'e, Batı 
Şeria'ya ve diğer Filistin bölgelerine rahatlıkla 
gidebildiğini vurgulayan Borno, "Ablukadan 
önceki zamanlar çok güzeldi. İnşallah yeniden 
tüm ülke Filistin'in olur." dedi.

Borno, Filistin'de 57 yıl boyunca gelişen      
olayların tamamını bilfiil hissederek, tanık 
olarak yaşadığına dikkati çekerek, "Gazze’yi 
terk etmeyi hiç düşünmedim. Çocuklarım ve 
kocam için. Yabancı gelinlerin hepsi yanıma 
gelirdi. Ben de onlara çocuklarımı ve kocamı 
terk mi edeyim, 'hayır' derdim." şeklinde     
konuştu.

Esat FIRAT

/RÖPORTAJ  - MANİSALI HÜSNİYE EL-BORNO
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/PEYGAMBERİNE İTAAT ETMEYEN TOPLUM

Ey kavmim! Allah’ın sizin için (vatan olarak) yazdığı kutsal topraklara girin, sakın geri dönmeyin, 
sonra kaybedenler siz olursunuz.” Dediler ki: “Ey Mûsâ! Orada zorba bir topluluk var, onlar oradan 
çıkmadıkça biz oraya asla giremeyiz. Ama oradan çıkarlarsa biz hemen gireriz.” Korkanlar 
arasından Allah’ın kendilerine lütufta bulunduğu iki (yiğit) adam şöyle dedi: “Kapıdan üzerlerine 
hücum edin; oraya girdiğiniz an artık kesinlikle siz galipsiniz. Eğer müminler iseniz ancak Allah’a 
güvenin.” İsrâiloğulları, “Ey Mûsâ! Onlar orada bulundukları sürece biz oraya asla girmeyeceğiz. 
Sen ve rabbin gidin savaşın; biz burada oturacağız!” dediler. Mûsâ, “Rabbim! Ben kendimden ve 
kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavim arasında sen 
hükmet” dedi. Allah buyurdu ki: “Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan 
(kutsal topraklar) kırk yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme!” 
(Maide 21-26)

Kutsal topraklardan maksat, içinde Beytülmakdis’in de bulunduğu Filistin topraklarıdır. Hz. 
İbrâhim ve ondan sonra gelen birçok peygamber burada yaşadığı ve defnedildiği için burası 
vahyin de iniş yeri olmuştur. Bu sebeple buraya “kutsal topraklar” (el-arzu’l-mukaddese) 
denilmiştir. Bu yerlerin sınırları ise kesin olarak belirtilmemiştir.

Hz. Mûsâ âyette bildirilen hatırlatmalarını yaptıktan sonra Allah’ın kendileri için vaad etmiş 
olduğu bu kutsal yurdu fethedip oraya girmelerini, düşman karşısında zaaf göstermemelerini 
kavmine emretti; aksi takdirde hüsrana uğrayacaklarını bildirdi. Ancak dinî ve millî kimlikleri zayı-
flamış olan İsrâiloğulları bu cihadın önemini kavrayamadı ve karşı çıktılar, “Biz bu işte yokuz” 
dediler ve Hz. Mûsâ’nın, rabbi ile birlikte gidip düşmana karşı savaşmasını istediler.

Kavminin Filistin’e girmemek için direnmesi karşısında hiçbir şeyin yapılamayacağını gören Hz. 
Mûsâ, üzüntü içerisinde yüce Allah’tan özür diler mahiyette O’na, “Rabbim! Ben kendimden ve 
kardeşimden başkasına söz geçiremiyorum. Artık bizimle bu yoldan çıkmış kavmin arasında sen 
hükmet” diye yakardı. Hz. Mûsâ kavminin isyanından dolayı dünyada başlarına bir musibetin 
gelmesinden korktuğu için böyle bir yakarışta bulunarak herkese lâyık olduğunun verilmesini, 
kendisiyle isyankâr kavmin aynı cezaya çarptırılmamasını yüce Allah’tan niyaz etti. Allah da bu 
neslin böyle fütuhat gibi şerefli bir göreve lâyık olmadıklarını bildirerek onların bu kutsal toprak-
lara girmekten kırk sene mahrum bırakıldıklarını, bu süre zarfında çölde dar bir alanda şaşkın 
şaşkın dolaşacaklarını Hz. Mûsâ’ya bildirdi. Ayrıca ona, yoldan çıkmış bir kavim için üzülmemesini 
öğütledi.

Bu hadise neticesinde İsrâiloğulları, Hz. Mûsâ’ya itaat etmeyip düşman üzerine gitmedikleri için 
kırk yıl yersiz yurtsuz dolaşmaya mahkûm edilmişlerdir.

Muhammed YILDIZ

Kaynak: Kur’an Yolu Tefsiri
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Cunâde b. Ebi Umeyye el-Ezdi şöyle rivayet ediyor: “Ben ve Ensar’dan bir kişi Rasulullah’ın        
ashabından birine gittik. Dedik ki: ‘Rasulullah’ın Deccal’dan bahsettiği hadisi bize anlat.’ O da 
anlattı. Anlattığı hadiste şu da vardı: ‘Onun (Deccal’in) alameti, yeryüzünde saltanatı kırk günde 
her mekâna ulaşacaktır. Dört yer hariç: Kâbe, Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa, Tur.’” (Tur: Allah’ın 
Hz Musa’ya konuştuğu mekân) (Müsned-i Ahmed b. Hanbel)

Hadislerde deccâlin hızla dünyada yayılacak olmasına rağmen, değişik rivayetlerde Medine’ye 
giremeyeceği ifade edilmiştir. Başka bir hadiste Deccâl ve Taun’un Medine’ye giremeyeceği 
haber verilmiş, bir rivayette ise değil kendisi deccâlin korkusunun bile oraya giremeyeceği ve 
Medine’nin yedi kapısında muhafız iki meleğin bulunacağı nakledilmiştir (Buhari, Fiten, 27). Yine 
Deccâlin Medine’de bir tarafa ineceği, Medine’nin üç kez sarsılacağı ve oradan kâfir münafığın 
çıkacağı rivayet edilmiştir (Buhari, Fiten, 27). Başka rivayetlerde deccâlin giremeyeceği yerler 
arasında Mekke ve Kudüs gibi şehirler de zikredilmiştir (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, 5/16). 
Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde yer alan bir rivayette ise deccâlin giremeyeceği dört mescid şu 
şekilde sıralanmıştır: Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa, Mescid-i Tur ve Mescidi- Nebevi (Ahmed b. 
Hanbel, el-Müsned, 5/364). Ahir zamanın en çetin fitnesi olan deccâl, Allah Resûlü’nün de haber 
verdiği gibi bu kutlu şehirlere girmeye güç yetiremeyecektir.

Muhammed YILDIZ
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ODED YİNON
PLANI KANLI 
STRATEJİ
Arap-Amerikan Üniversitesi Mezunları Birliği, 
"Özel Dokümanlar" isimli yeni yayın serilerinin 
açılışında, Oded Yinon adlı gazetecinin Kivunim 
(Talimatlar) makalesini yayınlamıştır.

Oded Yinon, İsrailli bir gazetecidir ve eskiden 
İsrail Dışişleri Bakanlığında çalışmıştır. Bilgimize 
göre bu doküman, bugüne kadar Orta 
Doğudaki Siyonist stratejiyle ilgili yapılan en 
açık, detaylı ve kapsamlı açıklamadır.

Ayrıca, halen iktidarda (dönem 2017) olan 
Begin, Sharon ve Eitan Siyonist rejiminin bütün 
Orta Doğu vizyonunu en doğru şekilde     
gösteren doküman olarak öne çıkmıştır.

Dokümanın önemi, bu nedenle sadece tarihsel 
değerinde değil, yarattığı acılar ve 
kâbuslardan da kaynaklanmaktadır.

Plan iki temel esas üzerine oturtulmuştur. 
Hayatta kalmak için İsrail;

1) Bölgesel bir imparatorluk olmak

2) Bütün mevcut Arap devletlerinin dağılarak 
küçük devletlere dönüşmesi için bütün           
bölgenin bölünmesini etkilemelidir.

Buradaki ‘‘Küçük’’ kelimesi her bir devletin etnik 
ve mezhepsel kompozisyonuna bağlı olacaktır.

Sonuç olarak, Siyonist beklenti; mezhepsel 
ayrılıkları olan devletlerin İsrail’in uydusu ve 
ironik bir şekilde ahlaki meşruiyetinin kaynağı 
olmalarıdır.

Bu, ne yeni bir fikirdir, ne de Siyonist stratejik 
düşünce sisteminde ilk kez ortaya çıkmaktadır. 
Aslında, bütün Arap devletlerini daha küçük 
parçalara bölmek yıllardır sürekli yinelenen bir 
temadır.

Bu konu, çok mütevazı bir ölçekte,   
Arap-Amerikan Üniversitesi Mezunları Birliği 
yayınında, Livia Rokach tarafından yazılan 
"İsrail'in Kutsal Terörizmi" başlıklı makalede 
1980 yılında yayımlanmıştır.

Rokach'ın eski İsrail Başbakanı Moshe Sharett'in 
hatıralarına dayanan çalışma dokümanları, 
Lübnan'a uygulanan ve 1950'li yılların      
ortalarında hazırlanan Siyonist planı, ikna edici 
bir şekilde bütün ayrıntılarıyla ortaya      
koymuştur.

İsrail'in 1978 yılındaki büyük Lübnan işgali en 
ince ayrıntılarına kadar bu plana      
dayanmaktadır.

İsrail'in 6 Haziran 1982 tarihindeki ikinci ve çok 
daha barbar olan Lübnan işgali, bu planın, 
Lübnan'ın yanı sıra Suriye ve Ürdün'ü 
parçalamak ile ilgili bazı bölümlerini de      
uygulamaya koymayı hedeflemiştir.

Bu işgal, İsrail'in Lübnan'da kuvvetli ve bağımsız 
bir merkezi yönetim yönünde yaptığı 
açıklamalara bakıldığında komiktir. İsrail    
aslında, kendisiyle bir barış antlaşması      
imzalayarak, bölgesel emperyalist      
tasarımlarını onaylayan merkezi bir Lübnan 
yönetimi istemektedir.

İsrail bunun yanı sıra bölgesel emperyalist 
tasarımının Suriye, Irak, Ürdün ve diğer Arap 
hükümetleri ve Filistin halkı tarafından da kabul 
edilmesini talep etmektedir.

İstedikleri ve planladıkları, bir Arap      
dünyasından ziyade İsrail hegemonyasına 
boyun eğmeye hazır parçalanmış Arap      
yönetimleridir.
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Bu nedenle Oded Yinon, "1980’li Yıllarda İsrail için Bir strateji" isimli deneme türü yazısında İsrail'i 
çevreleyen çok fırtınalı ortam nedeniyle 1967 yılından beri ilk kez ortaya çıkan geniş kapsamlı 
fırsatlardan bahsetmiştir.

Filistin halkını Filistin'den çıkarmayı hedefleyen Siyonist politika, çok aktif bir şekilde uygulanan 
bir politikadır fakat 1947-1948 savaşı ve 1967 savaşı gibi çatışma zamanlarında, özellikle çok 
daha kuvvetli bir şekilde uygulanmıştır.

Bu yayına "İsrail’in Yeni Göç Planı" başlıklı bir ek, Siyonistlerin Filistinlileri topraklarından nasıl 
söküp attıklarını ve sunduğumuz ana Siyonist dokümanın yanı sıra, diğer Siyonist planların da 
Filistin’in Filistinlilerden temizlenmesini kapsadığını göstermek maksadıyla eklenmiştir.

Şubat 1982 tarihinde yayımlanan Kivunim dokümanında açıkça görülmektedir ki; Siyonist strateji 
uzmanlarının kafalarındaki geniş kapsamlı fırsatlar, dünyayı ikna etmek için çaba gösterdikleri 
ve Haziran 1982 işgali sonrasında ortaya çıktığını iddia ettikleri fırsatlarla tamamen aynıdır.

Siyonist planların tek hedefinin sadece Filistinliler olmadığı da açıktır, fakat onların bir halk olarak 
geçerli ve bağımsız mevcudiyetleri, Siyonist devleti inkâr ettiğinden öncelikli hedefleridir.

Her Arap devleti, özellikle de milliyetçi değerlere bağlı olanlar her hâlükârda, er veya geç, İsrail 
devletinin hedefi olacaktır.

Bu dokümanda ortaya koyulan açık ve kesin Siyonist stratejinin aksine Arap ve Filistin stratejileri 
ne yazık ki belirsizlikler ve tutarsızlıklarla doludur.

Arap strateji uzmanlarının Siyonist planı bütün sonuçlarıyla anladıklarını ve tam olarak 
kavradıklarını gösteren bir işaret yoktur.

Bunun yerine, planın yeni bir safhasının ortaya çıktığı bütün durumlarda, şüphe ile karşılamakta 
ve şaşkınlıkla tepki göstermektedirler. İsrail'in Beyrut'u işgali sonrasında, susturulmuş da olsa, 
Arapların tepkisi böyle olmuştur.

Üzücü olan gerçek, Orta Doğu'da İsrail tarafından uygulanan Siyonist strateji ciddiye alınmadığı 
sürece, gelecekte meydana gelebilecek diğer Arap başkentlerinin kuşatılmasına karşı Arap     
tepkisi tamamen aynı olacaktır.

Kaynak:

Khalil Nakhleh, Belmont, Massachusetts, 23 Temmuz 1982

Ercan Caner, Ankara, Türkiye, 28 Ocak 2017

Dünya Siyonist Organizasyonu Bilgi Departmanı Dergisi

/ODED YİNON PLANI
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Taştan Şehir
Kudüs... Taştan şehir.. 

Kudüs deyince aklıma taş gelir.

Bir abimiz demişti "Kudüs’te Müslümanları ve gayrimüslimleri ibadethanelerindeki kesme taş 
duvarlardan bile anlayabilirsin, Müslümanların duvarları tertemiz gayrimüslimlerin ise kirden 

kapkara" diye. Dikkat ederseniz gerçekten de öyledir. 

Aynı zamanda o kapkara taş zâlimin vicdanını da temsil eder. 

Müslümanın ise kâfire karşı en belirgin özelliğidir taş gibi yüzü ve imanı.

Taş, şehid annesinin boğazındaki yumrudur, göğe yükselmeden önce peygamberin son 
temâsıdır arza.

Ama en çok zâlimin iki kaşı arasında patladığında yerini bulur, bir Davud sapanından 
özgürlüğünü kazandığında. 

Yoksa kalbinde Müslümanın Kudüs davası, mahkeme-i kübrada; tüm arzın dağı taşı kadar 
sevap konulsa kefe-i mîzana, ola ki oynatmaz zerre miskal, yazık ona..

wwwww w.d
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Mescid-i Aksâ Kan Ağlıyordu 
Mescid-i Aksâ’yı, gördüm düşümde

Kalmadı çevremde, huzur diyordu…

Kıblem Beytullah’a, her dönüşümde

Nerede haysiyet, onur diyordu…

 

Siyonist çizmesi, gönül sağrımda

Normalleşme hançer, gibi bağrımda

Yıllardır yaptığım, bütün çağrımda

Münafık Kâfirden, muzır diyordu…

 

Kudüs kutsalınız, bu nasıl gayret

Edebiyat değil, cihattır himmet

NATO’ya Şangay’a, sığınır hayret

Bu ne büyük gaflet, kusur diyordu…

 

Kuduz İsrail’e, laf atmak boşa

Gâvur güçten anlar, aldırmaz taşa

Kim ki dış güçlere, olmuşsa maşa

Nifak; kalplerde ki, basur diyordu…

 

İşbirlikçi piyon, siyona uşak

Ucuz kahramanlık, taslıyor yavşak

Özü çürük tohum, verir mi başak

Hiç mi yok sizlerde, şuur diyordu…

 

Hani Adil Düzen, İslam Birliği

Bunlarsız kim size, sağlar dirliği

Dönek palavrası, din fakirliği

İz’anı vicdanı, kazır diyordu…

 

İsrail mukaddes, beldenizdedir

Haçlı donanması, Akdeniz’dedir

Teknolojik fırsat, elinizdedir

Kahraman Mehmetçik, buyur diyordu…

ŞİİR
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Kudüs - Nizar Kabbani
Ağladım tükeninceye kadar gözyaşlarım
Namaz kıldım sönünceye dek kandiller

Usanıncaya kadar rükû ettim
Muhammed’i sordum sende kaybolan

Ey Kudüs, ey nebilerin çıktığı şehir

Ey Kudüs, ey şeriatler feneri
Ey parmakları yanan güzel çocuk
Hüzün var gözlerinde, ey iffet şehri

Ey Resulün uğradığı bahçe
Kaldırımlarında hüzün var
Minarelerinde hüzün var

Ey Kudüs, ey karalara bürünen şehir
Kim çalacak çanlarını Kıyamet kilisesinin

Pazar sabahları
Kim taşıyacak çocuklara oyuncakları

Yılbaşı gecesinde

Ey Kudüs, ey hüzünler şehri
Ey gözlerinden kocaman yaşlar akan

Kim durduracak düşmanları
Üzerine çullanan, ey dinlerin incisi
Kim silecek kanları duvarlarından

İncil’i kim kurtaracak
Kim kurtaracak Kur’an’ı

Kim kurtaracak Mesih’i kendisini öldürenlerden
İnsanlığı kim kurtaracak

Ey Kudüs, ey şehrim
Ey Kudüs, ey sevgilim

Yarın, yarın çiçek açacak limon
Sevinecek yeşil sümbüller ve zeytin

Gözler gülecek
Geri dönecek göçmen güvercinler

Tertemiz yuvasına
Ve geri dönecek çocuklar oynamaya

Buluşacak babalarla oğullar
Ey memleketim

Ey barış ve bereket şehri

ŞİİR



/HARİTANIN DİLİ

www.davamizkudus.org 63

Teknik ismini bilmiyoruz bu harita çeşidinin ama gözümüze hoş geldi, bilgilendirici yönü ilgimizi 
çekti.
Sağ alttaki şekille birlikte okunduğunda bölgenin deniz yüzeyi ile ilişkisi hakkında kıyas yapmak 
mümkün oluyor.
Haritanın kendi lisanı ile söylediği şu olabilir mi?
Ataları yeryüzünün en alçak noktası olan Lut gölünün ( ölü denizin ) dibinde olanlar, oradan 
çıkmış.  Taşıdıkları imana yakışır bir şekilde yüce bir dağın zirvesinde olan adamların yerine 
yerleşmiş. 
Yerinden edilmiş insanlara sahip çıkan yok
Dağın başını işgal edene laf eden yok
“Aklım havsalam almıyor” deyiminden başka bir şey diyemedik yorum kısmına
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Her ay yüksek kaliteli, güzel resimler paylaştığımız köşemiz için bu ay silik, siyah-beyaz, ne 
olduğu doğru düzgün anlaşılamayan bir resim seçtik.

Kubbetu’s sahra gibi bir eşsiz bir güzellik yok karede

Birkaç insan var, kim oldukları belli değil. Muhtemelen adı tarihe geçmiş kişiler değil. Arkadaki 
koyunların çobanıdır desek itiraz eden çıkmaz.

Ne var bu fotoğrafta ilgimizi çeken?

Koyunlar, keçiler

Bizim Konya’da Kayseri’de çok var.

Var ama bunlar Kudüs keçisi

Hem de özgür…

İstedikleri gibi geziyor bereketli mekânda.

Sağa sola zarar vermeyecek olsalar Kıble mescidinin kapısına kadar izin var

Yani bugün Filistinli kardeşlerimize hiç verilmeyen

Bizlere de canları istediği zaman istedikleri kadar verdikleri ziyaret izni şerefine nail olmuş      
keçiler… 

Eşref-i Mahlûkatın, koyuna keçiye özendiği dönem..

Daha ne denebilir ki..
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Katliam; acı

Can kayıpları; acı

Yıkılan şehirler; acı

Ama belki de en acısı; mazlumun, maktulün, mağdurun hakkını savunmak için kimsenin ayağa 
kalkmaması… yani insanlığın ölümü
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Davamız Kudüs olarak bizler, Kudüs-ü Şerif hakkında edindiğimiz bilgileri 
sizlerlerle paylaşmayı arzuluyoruz. Bu sebeple, bilgi kaynağı belirtilen 
doğruları ve hakikatleri, düzenli, sistematik, okuyanı yormayacak ve 
anlaşılır bir biçimde sunarak, ilginizi cezbedecek bir Kudüs yayını    
oluşturduk. Siz kıymetli dostlarımızın destekleri ve Rabbimizin lütfedeceği 
bereket ile her geçen gün daha da gelişmeyi/geliştirmeyi amaçlıyoruz. 
Gayret bizden tevfik Rabbimizden..

Kutsalın Esirse, Sen de Özgür Değilsin!


