
1

Yok Edilen Tarihimiz Meğaribe Mahallesi

YOK EDİLEN 
TARİHİMİZ
MEĞARİBE 

MAHALLESİ



A2 3

Yok Edilen Tarihimiz Meğaribe Mahallesi Yok Edilen Tarihimiz Meğaribe Mahallesi

MEĞARİBE MAHALLESİ
Selahaddin Eyyubi 1187 yılında Kudüs’ü fethetmeden 
hemen önce Akka’da gerçekleşen savaşta deniz tarafın-
da Mağribli Muvahhidiler’den yardım almıştır. Haçlılar 
mağlup edildikten sonra Mağriblilerin bir kısmı Kudüs’e 
yerleşmiş ve ülkelerine dönmemişlerdir.

1193 yılında Dımaşk Valisi Melik Efdal Nureddin Ali bin 
Selahaddin, Mescid-i Aksâ’nın batı duvarının hemen 
yanında bulunan ve Meğaribe Mahallesi olarak bilinen 
bölgeyi Mağribli kadın ve erkeklere vakfetmiştir. Melik 
Efdal tarafından kurulan Meğaribe Vakfı bir takım arazi-
lerden elde ettiği gelirleri mahallenin ve burada yaşayan 
Mağribli Müslümanların yararına kullanmıştır. Vakfın 
başında Şeyh’ul Meğaribe’nin (mahalle şeyhi) bulunduğu 
ve harcamaları kontrol ettiği Kudüs şeriyye sicillerinde 
kayıt altına alınmıştır.

ÖN SÖZ

Bu kitapçıkta bahsedeceğimiz Meğaribe Mahallesi, İşgalci 
İsrail’in Filistin ve Kudüs’ü işgali sonrasında izlediği yıkım 
ve zulüm politikasının en önemli örneklerinden biridir.

Elbette ki Meğaribe Mahallesi tek örnek değildir. Buna 
benzer yüzlerce mahalle veya köy benzer kaderi paylaş-
mıştır. Ancak Meğaribe Mahallesi hem konumu hem de 
yıkıma uğradığı tarihe kadar sürdürdüğü işlevi nedeniyle 
büyük bir önem arz etmektedir. 
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Meğaribe Mahallesi, sıradan bir yerleşim bölgesi değil-
di. Mahallede vakıfların haricinde Efdaliyye Medresesi, 
Fahriyye Medresesi ve Hangâhı ile birlikte bir de zaviye 
bulunuyordu. Mağribli önde gelen ulemalar buradaki 
medreselerde ders vermekteydi. Aslında bu mahalle tam 
anlamıyla bir ilim ve irfan yuvasıydı. 1313 yılında tesis 
edilen Meğaribe Zaviyesi’nde ise Mağribli fakir fukaralar 
barındırılıyordu.

Meğaribe Mahallesi’nin bir diğer önemi de Mescid-i 
Aksâ’nın batı tarafında bulunan Burak Duvarı’na bitişik 
olmasıydı. Mağribli Müslümanlar bu mübarek mekânla 
adeta iç içe olmak istemişlerdir. 

İngilizler’in Kudüs’ü işgalinden sonra artan Yahudi göçü 
bu mahallenin kaderini değiştirmeye başlamıştır. Zaman 
içerisinde artan Yahudi nüfusu, Meğaribe Mahallesi’ni de 
etkilemiştir. En büyük rahatsızlık ise Yahudilerin Burak 
Duvarı önünde ibadet etmeye başlamasıyla çıkmıştır. 
Yahudiler Burak Duvarı’nı satın almak istemişler ancak 
muvaffak olamamışlardı. Önceleri duvar önüne sandalye 
koyarak kendilerince ibadet eden Yahudiler işi daha ileri-
ye götürerek ahşap barınaklar inşa ettiler.Yıkılmadan önce Mescid-i Aksâ ve 

Megâribe Mahallesi. (1967)
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Zaman içerisinde her iki taraf kurdukları derneklerle 
Burak Duvarı için mücadeleye giriştiler. İngilizler’e 70 
bin cüneyh önererek burayı satın almaya çalışan Yahudi-
ler, buranın vakıf hüviyeti olduğu için ret cevabı aldılar. 
Yahudilerin bu girişimi üzerine Filistinli Müslümanlar 11 
Kasım 1928’de  “İslami Mukaddesata ve Burak-ı Şerif’e 
Yardım” adıyla Kudüs’te bir sempozyum düzenlediler. 

Bu sempozyum sonrasında Yahudilerden bir grup Burak 
Duvarı önünde toplanarak “Duvar bizim duvarımızdır.” 
diye sloganlar attılar. Bu gerginliklerin devamında 23 
Ağustos 1929 tarihinde çıkan olaylarda 120 Filistinli 
Müslüman şehit oldu. Siyonistlerden ise 133’ü öldü, 
339’u yaralandı.

1967 yılında yaşanan 6 gün savaşlarından galip çıkan 
İsrail, hemen ertesi günü 10 Haziran 1967’de Meğaribe 
Mahallesi’nde yıkıma girişmiştir. İçerisinde Efdaliyye 
Medresesi, vakıf idaresi okulu ve deposu, plastik fabri-
kası, Burak Mescidi’nin de bulunduğu toplam 138 yapıyı 
yerle bir etmiştir. Yıkım sırasında bazı Müslümanların 
evlerinde olduğu ve yıkılan evlerinin enkazında can ver-
diği bilinmektedir. Bunlardan biri de Rasmiya Al Tabaki 
isminde bir kadındı.Yahudiler Burak Duvarı önünde 

sözde ibadetlerini yapıyorlar. (1967)
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800 yıllık tarihi ve kültürel değerleri bir günde yıkıp 
geçen Siyonistler, burayı tamamen Yahudilerin ibadet 
mekânı haline getirmişlerdir. Burak Duvarı’nın hemen 
yanından Mescid-i Aksâ’ya açılan Meğaribe Kapısı gü-
nümüzde yalnızca Yahudiler tarafından kullanılmakta ve 
Müslümanların burayı kullanmalarına izin verilmemekte-
dir. Mescid-i Aksâ’ya yapılan baskınlarda işgalci fanatikler 
bu kapıdan girip çıkmaktadır.

Meğaribe Mahallesi üzerinden hak arayışları halen 
devam etse de bir sonuca varılamamıştır.  İşgalci İsrail, 
ABD’nin korumasında istediği hukuksuzluğu yapmaya 
devam ediyor ve edecektir. Çünkü karşılarında onlara dur 
diyecek güçlü bir ümmet ve İslam bilinci yok. Mücadele 
edenlerin sayısı maalesef çok az. Ancak biz Müslümanlar 
zaferden değil seferden sorumluyuz. Allah sefere çıkma-
yanlara zaferi nasip etmez. 

Mirasımız Derneği, Kudüs ve Mescid-i Aksâ’nın sesini 
duyurmak için her daim seferde olmaya devam edecektir 
inşallah.Meğaribe Mahallesi’nin yıkımı. 

(1967)
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Bu kitapçık içerisinde yer alan bilgileri konudan haberdar 
olmayan kardeşlerimize ulaştırmayı kendimize bir görev 
addetmeliyiz. 

LÜTFEN OKUDUKTAN SONRA 
BİR YAKINIMIZLA PAYLAŞALIM.Yahudilerin Mescid-i Aksâ’ya baskın 

düzenlemek için kullandıkları ve 
Müslümanların geçişine izin verilmeyen 
Megaribe Kapı yolu üzerine inşa edilen demir köprü.

Siyonistlerin Megâribe Mahallesi’ni yıktıktan sonra kendilerine 
ibadet için yaptıkları alan ve Burak Duvarı’nın günümüzdeki hali.
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