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ÜÇ SEMAVi 
DiN

DİYE BİR ŞEY 

YOKTUR!



İşgal altındaki Kudüs’te yaşayan ve 
%85’i yoksullukla mücadele eden
Müslüman kardeşlerimize 
destek olmak, Mescid-i Aksa’nın 
korunmasına ve Osmanlı eserlerinin 
ihyası için katkıda bulunmak 
amacıyla;
GELİN HEP BİRLİKTE KUDÜS 
İÇİN BİRİKTİRELİM!
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Bir yıl daha geçti esaretin üzerinden…

Bir yıl daha geçti hüznün üzerinden…

Bir yıl daha eksildi ömrümüzden, Kudüs’süz…

Mescid-i Aksa’nın avlusu saf saf olmuş Müslümanlara hasret ve fakat Müslüman-
ların aynı hasretliği Mescid-i Aksa için çektiğini söylemek mümkün mü?
Mescid-i Aksa ki cem yurdu, kıyam merkezi!..

***

102 yıl!..

İngiliz general Edmund Henry Hynmann Allenby’nin “İşte yeniden geldik Selahad-
din” demesinin üzerinden tam 102 yıl geçti… 9 Aralık 1917’de Kudüs İngilizlere 
teslim edildi… Evet, yanlış okumadınız “teslim edildi!” Bunu Kudüs mutasarrıfı İzzet 
Bey’in İstanbul’a gönderdiği telgraflardan ve savaşmadan Kudüs’ün düşmesinden 
biliyoruz…

Peki; niye?

İngilizler Kudüs’ü kuşatmış ve Mescid-i Aksa ile bezenmiş bu kutsal ve kadim şehri top atışlarıyla dövmeye başlamışlardı… 
Osmanlı ordusu ise karşılık vermiyordu; askerlerimiz ne ölmekten korktukları için ne de cesaretlerini yitirdikleri için!..

İzzet Bey, İstanbul’a gönderdiği telgrafta bu durumu şöyle izah ediyor; “Kutsal mekânlara top mermileri düşüyor, 
tahribata engel olmak için şehri boşaltıyoruz!..”

Tahribata engel olmak için İngilizlere teslim etmek zorunda kaldığımız Kudüs, şimdi müthiş bir duygusal tahribat 
yaşıyor; çünkü Müslümanlar Kudüs’ten habersiz... Müslümanlar Kudüs’e duyarsız… Müslümanlar Kudüs’e bigâne…
Ve bu gayrete dokunan tahribat Yahudi işgaliyle kanıyor!...

Mescid-i Aksa ve Kudüs’ün altı oyuluyor, Kudüs’ün süsü İslam eserleri yok ediliyor ve adeta Kudüs’ün ruhu çekiliyor…
Tahrip olmasın diye boşalttığımız şehre daha sonra ilgisiz kalarak tahrip ettik, ediyoruz…

Ümmetin haremi Kudüs’e Rabbimiz elbette sahip çıkar, bundan şüphemiz yok; ama bu niye bizler eliyle olmasın!.. 
Niye Kudüs’ün özgürlüğü bizim elimizle gerçekleşmesin!.. 

Kudüs, artık ümmetin bigâneliğine boyun bükmesin!..

Hz Davut gibi girelim yeniden Kudüs’e ve Hz Süleyman gibi yeniden onaralım mabetleri…

Ubeyde bin Cerrah Hz.leri gibi yeniden girelim Kudüs’e ve Hz Ömer gibi eman verelim kadim şehre…
Şarkın en sevgili Sultanı Selahaddin gibi yeniden girelim Kudüs’e ve “İşte geldik ey koca Sultan Selahaddin, sildik 
Allenby’nin ayak izlerini” diyelim…

Yavuz Sultan Selim gibi yeniden girelim Kudüs’e ve Sultan Süleyman gibi yeniden imar edelim Kudüs’ü baştan başa…
Bunu yapan niye biz olmayalım!..

Niye Kudüs’te yeniden cem olup kıyama durmayalım!..

Bir yıl daha…
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Mirasımız Derneğinin, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, Eyüpsultan 
Belediyesi ve Dünya Karikatüristler 
Birliği (UWC) ile ortaklaşa düzenle-
diği 2.Mirasımız Kudüs Uluslarara-
sı Karikatür Yarışması kazananları 
9 Aralık 2018 tarihinde düzenlenen 
ödül töreninde açıklandı. 

Türkiye-Filistin Parlamentolararası 
Dostluk Grubu Başkanı ve AK Par-
ti İstanbul Milletvekili Hasan Turan 
ve Eyüpsultan Belediye Başkanı 
Remzi Aydın başta olmak üzere çe-
şitli sivil toplum kuruluşlarının baş-
kan ve temsilcileri de programa iş-
tirak ettiler.

Kudüs'le alakalı insan hakları, ada-
let, özgürlük, sevgi, kültür, sosyal 
hayat, sosyal sorumluluk, barış ve 
şehir hayatı gibi konuları ele alan 

yarışmaya 40 ülkeden 329 çizer 
788 eserle başvurdu.

Yarışmada birinciliği İran’dan Mah-
mood Nazari, ikinciliği Türkiye’den 
Önder Önerbay, üçüncülüğü ise 
Hindistan’dan Shibu Cheriapadath 
Balan kazandı.

"Selahaddin Eyyubi Özel Ödülü"nü 
İran'dan Saeed Sadeghi, "2. Abdül-
hamid Han Özel Ödülü"nü Endo-
nezya'dan Jitet Kustana, "Naci el- 
Ali Özel Ödülü"nü İran'dan Mah-
mood Nazari, "Necmettin Erbakan 
Özel Ödülü"nü Türkiye'den 12 ya-
şındaki Yiğit Baypınar, "Mirasımız 
Derneği Özel Ödülü"nü ise Oğuz 
Gürel aldı.

TAKSİM METROSU’NDA SERGİ
Yarışmada finale kalan 30 esere ek 

olarak sergilemeye layık görülen 30 
eserle birlikte toplam 60 eser Tak-
sim Metrosu’nda 15-30 Aralık 2018 
tarihleri arasında sergilendi. Sergi-
nin 10. gününde Saleh Sabr ve Ali-
can Salman Kudüs için ezgiler söy-
lediler. Yarışmanın koordinatörlü-
ğünü üstlenen karikatür sanatçısı 
Ahmet Altay ise Kudüs işgaline kar-
şı duruşu betimleyen seri çizimler 
yaparak ilgi odağı oldu.

Karikatürler vasıtasıyla Kudüs’ün 
sesini tüm dünyaya duyurmayı 
amaçladıklarını belirten Mirasımız 
Derneği Başkanı Muhammet De-
mirci; “Kudüs’ü sürekli gündem-
de tutmamız gerekiyor. Bunu sa-
nat vasıtasıyla yapmak en etkili yol 
çünkü şimdi yapılan eserler yıllar 
geçse bile mesajlarını ulaştırmaya 
devam edecekler.” diye konuştu.
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BATI HAYRANLIĞI 
VE CiHADSIZ 
iSLAM 
Abdullah Akçay

Filistin toprakları Kudüs’ü, Gazze’si, 
Yafa’sı, Hayfa’sı, Ramallah’ı, Batı ve 
Doğu Şeria’sı, Nablus’u, Cenin’i, Eri-
ha’sı, Beytü’llahim ve El-Halil şehirle-
riyle bir bütün olarak Cenâb-ı hak ta-
rafından etrafı Mübarek kılınmış İs-
lam topraklarıdır. Bu mübarek toprak-
lar Osmanlı Devleti’nin 1917 yılında Fi-
listin’den çekilmesi neticesinde yakla-
şık 102 yıldır Siyonistler tarafından iş-
gal altındadır. Filistin Özgürlük Davası,  
içerisinde Kudüs’ü Şerif ve Mübarek 
Mescid-i Aksa’yı bulundurmasından 
dolayı bölgesel bir mesele değil imani 
bir meseledir ve İslam Ümmeti’nin or-
tak davasıdır.

Şuurlu Müslümanlar imanlarından al-
mış oldukları güçle hangi şartlarda 

olursa olsun, ister galip gelsinler is-
ter mağlup olsunlar hedeflerinden bir 
milim sapmamışlar; hiçbir zaman Ku-
düs’ü Şerif ve Mübarek Mescid-i Ak-
sa’nın özgürlüğü için canla başla çalış-
maktan asla vazgeçmemişler dir.  İş-
te bütün bu çalışmaların kuvvetli bir 
iman gerektirdiğini anlayan işgalcile-
rin hedefinde bu sefer doğrudan doğ-
ruya Müslümanların sarsılmaz iman-
ları olmuştur. Müslümanların imanla-
rını zayıflatarak etkisiz kılabilmek, on-
ları işbirlikçi, gâfil veya hâin yapabil-
mek için stratejiler geliştirmişler; uzun 
ve kısa vadeli birçok plan ve program-
lar devreye sokmuşlardır.

Hintli âlim merhum Ebu'l Hasen Ali 
El-Haseni En-Nedvi ‘’Müslümanlar 

Onların (batılıların) bilgeleri 
Müslümanların içlerinde ve 
kalplerinde saklanan gücün 
esas kaynaklarını araştırdılar. 
O gücün ve hayatın en 
büyük kaynağının iman 
olduğunu gördüler. İmanın 
geçmişte neler yaptığını, ne 
mucizeler ortaya çıkardığını 
gördüler. Dolayısıyla ona 
düşman oldular. Bu yüzden 
Müslümanların üzerine 
Moğollardan daha zararlı,  
daha yıpratıcı, öldürücü 
vebadan daha yıkıcı iki 
düşman gönderdiler.
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ve Filistin Davası’’ adlı eserinde Filis-
tin davasının öneminden bahsettikten 
sonra Filistin’deki yenilgiyi anlatırken 
esas itibari ile batılıların ortaya koy-
dukları planları anlatır ve şöyle der: 

‘’Müslümanları savaşta yenseler bile on-
ları davalarından koparamayacağını 
anlayan Batılılar, bu sefer onları ima-
ni noktada zafiyete düşürmek için ça-
lışmaya başladılar. Müslümanlar ahla-
ki çöküşte o dereceye kadar indiler ki iç-
lerinde ümmetlerine hıyanet eden ve ül-
kelerini birkaç dirheme yabancılara sa-
tabilen kişiler ortaya çıktı. Düşmanın 
gönüllü askeri oldular. Yabancılar he-
sabına ülkelerini ele geçirmeye kalktı-
lar. Bu Batı saldırısının tesiri doğuda-
ki Moğol saldırısından daha şiddetli, et-
kisi daha derin ve ulaştığı mesafe daha 
uzak olmuştur. Onların (batılıların) bil-
geleri Müslümanların içlerinde ve kalp-
lerinde saklanan gücün esas kaynakla-
rını araştırdılar. O gücün ve hayatın en 
büyük kaynağının iman olduğunu gör-
düler. İmanın geçmişte neler yaptığını, 
ne mucizeler ortaya çıkardığını gördü-
ler. Dolayısıyla ona düşman oldular. Bu 
yüzden Müslümanların üzerine Moğol-
lardan daha zararlı,  daha yıpratıcı, öl-
dürücü vebadan daha yıkıcı iki düşman 
gönderdiler.

Birincisi: Şüphe. Yakîni (sağlam İman)  
inancın zayıflığı ki ondan çok zayıflığa 
ve korkuya çeken bir şey yoktur.

İkincisi: Aşağılık duygusu. Bu yüz-
den Müslümanlar kendilerini kendi iç 
dünyalarında, kalplerinin derinliklerin-
de aşağılamaya basit ve değersiz olarak 
görmeye başladılar. Kendileriyle bağlan-
tılı her şeyi, dini, eğitimi, ahlâkı küçüm-
ser oldular. Kendi kendilerinden utan-
maya ve her şeyde Avrupalıların üstün 
olduğuna inanmaya başladılar. Hiç bir 
zaman onların yenileceklerini kabul et-
mez hale geldiler.

Müslümanlar bu aşamada maddeye 
kulluk, dünya sevgisi, hızlı gelen çıkar 
peşinde koşma; kişisel çıkarlar ve mad-
di menfaatleri ilkelere ve ahlâka ter-
cih olarak gören Batı uygarlığıyla ve Ba-
tı felsefesiyle sınanır oldular. Bu özellik-
ler Avrupa’nın câhiliye toplumlarının ka-
rakteriydi. Bu ahlâk, psikoloji ve eğitim; 
Allah yolunda cihada, O’nun sözünü en 

yüce kılmaya engel oluşturuyordu. Zor-
luklara katlanmaya, acılara dayanma-
ya, çalkantılara direnmeye, doğru ilke 
ve üstün inanç uğrunda fedakarlığa yö-
neltmiyordu. Bunun  sonucunda Müslü-
manların arasında zihnen aydın, ancak 
ruhu karanlık içinde; kalbi güçsüz, yakî-
ni (kesin inancı) zayıf; dine bağlılığı az, 
dayanıksız, iradesi ve ahlakı zayıf; dün-
ya karşılığında dinini satabilen, geç ge-
lecek olanı çabuk elde edebileceği şe-
ye karşılık verebilen, ümmetini ve ülke-
sini kişisel çıkarları karşısında satabilen, 
başkasına fazla bağımlı ve dayanmış bir 
nesil ortaya çıktı…”

‘’Onları gördüğünde cüsseleri ho-
şuna gider. Konuştuklarında söz-
lerini dinlersin. Onlar adeta sıra-
lanmış kütükler gibidirler. Her ba-
ğırtıyı aleyhlerine sanırlar.  On-
lar düşmandır. Onlardan sakın. Al-
lah onları kahretsin! Nasıl da (hak-
tan) uzaklaştırılıyorlar!’’ (Münafi-
kun,63/4)
         
Üstad  En-Nedvi’nin bu değerlendir-
melerinden esas itibari ile iki tane 
önemli ders çıkarmaktayız.

Birincisi:  Batı hayranlığı tehlikesi. 
Batılıların bütün Müslüman ülkelerde 
uygulamaya çalıştığı ‘’Batı Medeniye-
tini Üstün Görme’’ başka bir ifade ile 
‘’Batı Hayranlığı’’  oluşturacak toplum-
sal değişimi sağlama, bu medeniye-
ti destekleyecek yerli yöneticiler ve iş-
birlikçiler ile zihinsel devrimi gerçek-
leştirme çalışmaları. Bunun için, baş-
ta basın ve medya olmak üzere insan-
ların bilinç altlarına hükmedecek, ay-
nı zamanda kültürel değişimi sağlaya-
cak her türlü imkan kullanılmaktadır. 
Yine Müslümanları önce yüksek refah 
seviyesi ile tanıştırıp daha sonra Kapi-
talizmin köleleri yapmaktadırlar. Da-
ha önce Kapitalizme karşı çıkan Müs-
lümanlar bir müddet sonra ‘’Abdest-
li Kapitalistler’’ olarak sahne almakta-
dırlar. Batılıların bu yöndeki çalışma-
ları günümüzde de bütün gücüyle ar-
tarak devam etmektedir.

İkincisi: Cihadsız İslam tehlikesi. 
Cihad ruhunun olmadığı bir Müslü-
man profili oluşturmak. Yani Müslü-
manları diri tutan imanlarını zafiyete 
düşürüp; onların içlerindeki Cihad ru-

hunu söküp almak. Merhum Necmet-
tin Erbakan Hocam’ın dediği gibi ‘’Batı 
sizin namazınıza karışmaz ama o sizin 
Cihad yapmanıza karışır. Çünkü Ciha-
da karşıdır. Esas itibarı ile batı Müslü-
manları namaz kılan köleler haline ge-
tirmek istemektedir.”

Üstad En-Nedvi’nin uyarıları, günü-
müzdeki İslam ülkelerinin yöneticile-
rinin durumları ve yine Müslümanla-
rın gerçek İslam’ı takva ölçüsünde ya-
şamadaki durumları göz önüne alın-
dığında, batının uygulamaya çalıştı-
ğı imanı zayıflatma ve cihadsız İslam 
anlayışında epeyce yol aldığını görü-
yoruz.

Kurtuluş reçetesi ise, onların bize uy-
gulamaya çalıştıkları planların tam 
tersini yapmaktan geçmektedir. Sağ-
lam ve sarsılmaz bir iman ve bu ima-
nın zirve noktasını oluşturan cihadı 
terk etmeden, Batılılar ile onların yer-
li ve yabancı uşaklarına gereken der-
si vermektir.

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki; ne kadar 
namaz kılarsak kılalım, Cihad etme-
den Filistin  Kudüs ve Mescid-i Aksa 
özgürlüğe kavuşamaz! Bunun için Ku-
düs’ü yeniden işgalden kurtaran Sâ-
lahaddin Eyyubi bize en güzel örnek-
tir. Salâhaddin Eyyubi’nin; önce sağ-
lam bir iman, sonra bu imanın meyve-
si olan salih bir amel devamında hak-
kı hâkim kılmak için Cihad etme yo-
lundaki çalışmaları bizi hedefe ulaş-
tırmada gerçek bir yol haritasıdır. Ya-
ni; imanınız güçlenmeden, o iman için 
canınızdan vazgeçemezsiniz. Güçlü 
bir imana sahip iseniz, o imanın zirve-
si olan Cihad zirvesine ulaşmalısınız. 
Çünkü: Cihadsız İslam olmaz! 

Velhâsıl, şuurlu her Müslümanın he-
definde Kudüs’ü Şerif ve Mübarek 
Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü daima ol-
muştur. Olmaya da devam edecektir 
inşaallah. Rabbim bizi de bu şuurda 
olan Müslüman kullarından eylesin. 
Özgür Kudüs ve Mescid-i Aksa’da bu-
luşmak dileğiyle. Allah’a emanet olun.                                                 
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Mescid-i Aksâ’yı boş bırakmamak 
ve Kudüslü Müslüman esnafa des-
tek olmak amacıyla Mirasımız Der-
neği tarafından düzenlenen Aksâ 
Seferleri devam ediyor.

Kudüs civarındaki şehirlerde ya-
şayan ancak maddi durumları ye-
tersiz Müslümanlara ücretsiz ola-
rak Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yı ziya-
ret imkânı sağlayan proje sayesin-
de Mescid-i Aksâ’da sürekli olarak 
Müslümanların olması amaçlanı-
yor. Ayrıca gelen kafileler sayesin-
de Kudüslü Müslüman esnafında 
yüzü gülüyor.

Mescid-i Aksâ’yı yalnızlaştırmak ve 
Kudüs’ün İslami kimliğini yok etmek 
isteyen işgalci İsrail’in planlarına kar-
şın Kudüslü Müslümanlar büyük bir 
kararlılıkla Mescid-i Aksâ’yı savun-

MESCİD-İ AKSÂ 
BOŞ KALMASIN DİYE!
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maya çalışıyorlar. Aksâ Seferleri ve 
benzeri projeler ise bu direnişte on-
lara büyük bir destek sağlıyor. 

Tur şirketlerine zorluk 
Son yıllarda Kudüs’e giden Türk 
kafilelerin sayısının her geçen gün 
artması İsrail’i endişelendirmeye 
başladı. Türkiye’den giden ziya-
retçileri engelleyebilmek için tur 
şirketlerine zorluklar çıkartmaya 
başladılar. Örneğin; Kudüs’e tur 
düzenleyen firmalar her tur önce-
si bankaya 15 bin dolar para ya-
tırmak zorunda bırakılıyor. Bu te-
minat 3 ay süreyle bloke ediliyor. 
Tur esnasında İsrail askerleriy-
le tartışmak bile bu paraya el ko-
nulması için neden olarak gösteri-
liyor. Bir kişi yılda bir kez vize ala-
biliyor. Vize başvurularına cevap i-
se hep son anda veriliyor. Vize ve-
rilmemesi durumunda Tur şirket-
leri bilet paralarında büyük kayıp-
lar yaşıyorlar.

‘Aksâ Seferleri’ne 
Hanımlardan Destek
Mirasımız Derneği’nin öncülüğün-
de Üsküdar Belediyesi Mavi Sa-
lon’da verilen hayır kahvaltısında 
bir araya gelen hayırsever hanım 
grupları Aksâ Seferleri için yapılan 
açık arttırma ve kermes etkinliğine 
katkıda bulundular. Toplanan ba-
ğışlar Aksâ Seferleri’nde kullanıl-
mak üzere Mirasımız Derneğine 
verildi. Kahvaltıya Mirasımız Der-
neği Başkanı Muhammet Demirci 
ve Kudüslü araştırmacı yazar Ce-
mal Amr konuşmacı olarak katıl-
dılar.

Hayır kahvaltısına Nisan Girişim 
Grubu, Biseg, Evkad, Hekva, Bilge 
Hatunlar Grubu, Pendik Gönülver, 
İyilik Vakti Grubu ve Bereket Ha-
nımlar Grubu destek verdiler.
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Enfal Suresi 46.ayette Cenâb-ı Hak 
şöyle buyurmaktadır: ‘Allah’a ve Ra-
sulü’ne itaat edin, aranızda çekiş-
meyin. Aksi halde başarısız olur ve 
rüzgârınız yön değiştirir. Sabredin, 
Allah sabredenlerle beraberdir.’
 
Ayette geçen ‘rüzgârınız gider’ ifadesi 
“gücünüz tükenir” anlamındadır. De-
mek ki; güç ve birlik  beraberlikten do-
ğar; birlik ve beraberlikle büyür. Bun-
dan dolayı ‘bir elin nesi var iki elin 
sesi var’ denilmiştir. Müslümanlar için 
”azayı yek diğerest” denilmiştir. Meh-
met Akif Ersoy da Arap ve Türkleri ve 
sair Müslüman milletleri bir bedenin 
organlarına benzetir. Hazreti Peygam-
berin benzetmesi de aynıdır. “Mümin-
ler birbirine merhamette ve dost-
lukta bir beden gibidir. Bedende bir 
uzuv ve organ hastalansa diğerle-
ri ona ateş ve hummaya tutulmakta 
karşılık verir, eşlik eder.“  

Bütün bunlar gösteriyor ki, güç el-
de etmenin temel şartı dağınık ve âtıl 
potansiyelleri bir araya getirmektir. 
Bir başka ifadeyle; organize olmak, 
örgütlü olmaktır. Bunun en tipik mi-
sallerinden birisini Yahudi toplumun-
da görmekteyiz. Örgütlü Yahudi veya 
Beynelmilel Yahudi deyim ve kavram-
ları Yahudilerin küresel anlamda or-
taklıklarını, kenetlenmelerini ortaya 
koymaktadır. Sayıca çok az olmaları-
na rağmen dünyada en organize top-
luluklardan birisi olmuşlardır. Bu bir-
likteliklerine sermaye gücünü de ilave 
etmişlerdir. Söz gelimi ABD’de Yahu-
dilerin nüfusu altı milyon civarınday-
ken, haklarında şöyle bir tespit akta-
rılmıştır: Bu sayının en az yarısı ya-
ni üç milyonu herhangi bir Yahudi te-
şekküle üyedir. Kısaca her kademede 
örgütlenmişlerdir. Bu itibarla birçok 
sektörü ellerine geçirmişlerdir. Basın, 
hukuk, sermaye bunlar arasındadır. 

Buna dair Mısır’dan bir benzetmeye 
başvurmak ufuk açıcı olabilir. Mısır’da 
Kıptilerin sayısı 10 milyonu geçme-
se de aralarındaki dayanışma saye-
sinde, Eczacılık gibi sektörlere hâkim 
olabilmişlerdir. Filistin ve Filistinlilerin 
makûs talih ve tarihi ise yatay ve di-
key bölünmedir. Ümmet bölünmüş-
tür. İsrail’in Osmanlı sonrasında ku-
rulması bir tesadüf değildir. Zira or-
tak davanın sahibi olan ortak devlet 
Osmanlı İmparatorluğuyla birlikte ta-
rihe karışmış,  zâyi olmuştur. Böylece 
Filistinliler gibi topluluklar ümmetin 
yetimleri haline gelmişlerdir. Onun 
yerine geçen yapılar birbiriyle sürtüş-
me içinde olmuş, çıkarları ve korku-
ları farklılaşmıştır. Bu nedenle, ortak 
davanın garantörü parçalı yapılar de-
ğil, ortak devlettir.

Nitekim, Mısırlı Muhammed el-Be-
hi “el- İlmâniyye (Laiklik)” adlı eserin-

KUDÜS’ÜN 
YOLU 
BİRLİKTEN 
GEÇER

Mustafa ÖZCAN
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de bunu ortaya koymaktadır. Osman-
lı’nın yıkılmasıyla birlikte ortak dev-
let tarihe karışmış, onun yerine zuhur 
eden devletler kendi dertlerine düş-
müşlerdir. Osmanlının yıkılmasıyla 
ümmetin iki yakası açılmış ve bir da-
ha bir araya gelememiştir. Osman-
lı Devleti dâhilinde Araplar ve Acem-
ler, yani Arap olmayan Müslüman-
lar bir arada bir devletin gölgesi al-
tında serpilerek yaşamaktaydılar. Os-
manlının yıkılmasıyla birlikte, Araplar-
la Acemler ayrıştılar. Bununla da kal-
madı.  Araplar 22-23 pâreye ayrıldı-
lar. Bunun sonucu, ortak mesele olan 
Filistin ve  Kudüs meselesi sahipsiz ve 
ortada kaldı. Araplar ortak davaya ya-
bancılaştılar. Osmanlı’nın yıkılmasıy-
la, Filistin davasının arkasından üm-
met çekilmiş oldu. Dava Araplara kal-
dı. Araplar ise vekâleten bu davayı Fi-
listinlilerin omuzlarına yüklediler. Fi-
listinliler de zamanla ideolojik kamp-
laşmalara düştüler. 

Baştan aşağıya parçalanan ümme-
ti, yeniden ve baştan aşağıya toparla-
mak gerekiyor. Burada da görev ön-
celikle rıbât yurdunun murâbıtları ya-
ni gözcüleri olan Filistinlilere düşmek-
tedir. Onların dağınıklığı kötü örnek 
oluyor ve dayanışmadan kaçınmak is-
teyenlere bahane üretiyor. Toparlan-
mak ve ayrılık yaralarını sarmak ön-
celikle Filistinlilere düşmektedir. Oysa 
ki, Filistinlilerin bir kısmı maalesef İs-
rail’in taşeronu haline gelmiştir. Ban-
dustan örneğinde olduğu gibi ken-
di halkına karşı egemenlerle güvenlik 
işbirliği yapmaktadır.  Yani işgalciler 
hesabına kendi halkına karşı “gözcü-
lük” yapmaktadır.  İstanbul’da yapılan 
Parlamenterler Arası Kudüs Platfor-
mu II. Konferansında da dile getiril-
diği gibi Filistin’in makus talihinin ne-
deni Müslümanların parçalı vaziyet-
leridir.  Başta Filistinliler olmak üzere 
ümmet arası çekişmelerin tamir edil-
mesi gerekmektedir.

Latin Amerika 
Müslümanlarının Tanısı!  
Evet, Kudüs’ün kurtarılmasına giden 
yol Filistinliler arasında bölünmenin 
aşılmasına bağlıdır. Birlik işgali or-
tadan kaldırır. Latin Amerika Müslü-
manlarının düzenlediği bir panelde 
kurtuluşun reçetesi apaçık bir suret-

te dile getirilmiştir. Bu da başta Filis-
tinliler olmak üzere ümmetin  birlik 
ve beraberlik içinde hareket etmesi-
dir. 24 Kasım 2018 tarihinde Brezilya’ 
nn San Paulo kentinde  düzenlenen 
bir panelde Filistinli bütün örgüt ve 
eğilimlerin birleşmesinin Filistin da-
vası için elzem ve gerekli olduğu vur-
gulanmıştır. Bu toplantıya Şeyh Ah-
met Sayfi, Prof. Dr. Muhammet Bişâ-
ra gibi isimler katılmıştır. Panelin ko-
nusu, ‘ Filistin Davasını Desteklemede 
Gurbette ki Müslüman ve Arap Top-
lulukların Rolü’ başlığını taşımaktaydı. 
Prof. Dr. Muhammet Bişâra Kudüs’e 
giden yolun ve zaferin Filistinlilerin 
dağınıklığını ve bölünmüşlüğünü aş-
maktan geçtiğini ifade etmiştir.

Kasım ayı sonlarında (2018) Tah-
ran’da yapılan Uluslararası İsla-
mi Vahdet Konferansı’ nda söz alan  
‘Bilâdu-ş Şam Ulema Birliği Konse-
yi Başkanı’ Muhammet Tevfik Rama-
zan el Bûti, işgal altındaki Kudüs’ün 
kurtarılması ve temizlenmesinin İs-
lami birlikten geçtiğini ifade etmiştir. 
Bûti ümmetin birlik noktaları üzerine 
odaklanması, yoğunlaşması ve tefrika 
noktalarından da kaçınması gerektiği-
ni ifade etmiştir. Sabiteler ve ana ilke-
ler doğrultusunda herkesin cüz’i fark-
lılıklardan feragat etmesinin doğru 
olacağını ve Filistin’in kurtarılmasının 
önünü açacağını ifade etmiştir.

Filistin davası ümmetin ortak bir da-
vadır. Bu da makro beraberlikleri ge-
rektirmektedir. Makro beraberlikler 
de mikro beraberliklerden geçmekte-
dir. Bu nedenle de Filistin meselesi-
nin çözümünde nirengi noktası Filis-
tinliler arasında mikro ayrılıkların aşıl-
masıdır. Filistin davası büyük feragat-
ler ve fedakârlıklar istilzam eder. Ak-
si takdirde, düşmana karşı zafer bile 
kazanılsa dağınıklık iç cephedeki hezi-
meti temsil eder.

Demek ki; düşmanı alt etmeden ev-
vel, nefisleri alt etmek gerekmekte-
dir. Mücahede cihattan önce gelir. Ya 
da cihat mücahede ile kazanılır.  Bu 
doğrultuda Rusları aşan Mücahitler 
Afganistan’da kendilerini aşamamış-
lardır. Afganistan’da mücahitler Rus-
ları dize getirmişler ama daha son-
ra kendi aralarında çekişme ve çatış-

mayı aşamamışlardır. Bu da yeni bir 
Amerikan işgalinin habercisi olmuş-
tur. Irak ve sair yerlerde de benze-
ri manzaralar görülmüştür. Bundan 
dolayı Yusuf Karadavi, Malik bin Ne-
bi’nin tezini tekrarlayarak en önemli 
şeyin iç bütünlük ve asudeliğin oldu-
ğunu söylemiştir. Söz gelimi düşman 
komplo kurabilir. Entrika çevirebilir. 
Zarar da verebilir ama iç bünye sağ-
lıklı ise bütün olursa bütün bunların 
üstesinden gelebilir. 

Bu itibarla; Mâlik bin Nebi, “Yenilgiye 
Yatkınlık (Kabiliyetül Hezime)” kura-
mını, tabirini üretmiştir. İç bünyede-
ki hastalıklardan kurtulmadan, dış ta-
arruzdan kurtulmak mümkün değil-
dir. İslam dünyasının yeniden ayağa 
kalkması kendisini yeniden keşfetme-
sine ve iç hastalıklarından kurtulma-
sına bağlıdır. Siyonizm, Komünizm, 
Emperyalizm gibi dış tehditler önem-
li olmakla birlikte, bunlar iç bünyenin 
sağlamlığı karşısında tuz buz olma-
ya mahkûmdur. İslam dünyasının po-
tansiyeline baktığımız zaman, coğra-
fi olarak dünyadaki en büyük yüz öl-
çümlerinden birisine sahiptir. Nüfus 
olarak baktığımızda da Hristiyanlık-
tan sonra en büyük kitledir. Müslü-
manlar sayıca 10-20 yıl içinde Hristi-
yan nüfusu da geride bırakabilecek, 
aşabilecek şekilde gelişme kaydet-
mektedir.

İslamiyet geçişli ve dolayısıyla evren-
sel bir dindir. Yani gece ve gündüzün 
dolaştığı her yerde Müslümanlar da 
dolaşmaktadır. Her topluluk arasında 
Müslüman bulmak mümkündür. Bu 
zenginlik diğer dinlere özgü değildir. 
İstisnası Hristiyanlıktır. Bu toplayıcılık, 
evrensellik İslamiyet’in potansiyel gü-
cüdür. Bunu aktif hale getirmek, or-
ganize olmayı ve teşkilatlanmayı ge-
rektirmektedir. Bu da hevâ ve heve-
sin yerine, dava şuurunun ikame edil-
mesiyle alakalıdır. Müslümanlar ben-
cilliklerinden arındıkları ve kısa çıkar 
çekişme, paslaşmalarından uzaklaş-
tıklarında fedakarlık yolunu keşfede-
ceklerdir. Bu da Müslümanları payi-
dâr kılacaktır.

Velhasıl, Müslümanların en büyük ma-
nevi sermayesi birlik ve beraberliktir. 
Onu yakalayan mahrum kalmaz!
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Nazım Hikmet, “Yaşamak; teslim olmadan, boyun eğme-
den el etek öpmeden yaşamaktır’’ diyor. Bu sözler, gönlü 
hürriyet sevdası ile tutuşan gençlere bir meşaledir âde-
ta. Gençliğin verdiği enerjiye, Bediüzzaman Said-i Nur-
si’nin “Ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam’’ sözlerin-
de tecelli eden İslam’ın zulme ve işgale karşı baş kaldır-
ma emri eklenince, genç hayatların yönünü belirleyen 
“Hür Yaşam Felsefesi“ ortaya çıkmaktadır. 

İşte bu felsefe için yaşayan mukaddes topraklardan biri-
ne gideceğiz şimdi. Kur’an’dan bir ayet olan Mescid-i Ak-
sa’ya ev sahipliği yapan şehre, Beytü’l Makdis’e gidece-
ğiz. Sadece Mescid-i Aksa’ya değil, birçok peygambere 
ev sahipliği yapmış olan Beytü’l Makdis, iffet çiçeği olan 
Meryem (as)’ i de bağrında yetiştirmiştir. 

Hz.Süleyman (as)’ın kabul olan duası, 

Hz.Zekeriya (as)’ın şehadeti,

Hz.Meryem (as)’ın teslimiyeti,

Hz.İsa (as)’ın beşiği,

YOLCULUK
Meryem YILDIZ

Allah’ın ordusu olmaya 
çalışarak yürüyoruz; 
tomalarla ezilen çocuklar 
kalmasın diye, suçsuz halde 
yıllarca zindanlarda tutulan 
Âlimler hür olsun diye, gözü 
yaşlı tek bir ana kalmasın 
diye yürüyoruz... 

Yürüyoruz, çünkü bu 
ümmetin onurudur Kudüs. 
Çıktığımız yol ise yalnızca 
asillerin yürüdüğü bir 
yoldur.
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Ve daha sayamadığım nice renkleri içinde barındıran, 
aşkın şehrine doğru yol alacağız. Kudüs’e gitmeden ön-
ce söylemeden edemeyeceğim birkaç şey var:

Kudüs, bu ümmetin termometresidir. Onunla ölçer, onun-
la ölçülürüz. Eğer Kudüs hür ise, biz de hürüz; Kudüs işgal 
edilmişse, bizler de işgal edilmişizdir. Kudüs’ ü ele geçiren-
ler, önce kalplerimizi ve zihinlerimizi  işgal etmişler sonra 
coğrafi işgali gerçekleştirmişlerdir.

Kudüs, kutsalların toplandığı, peygamberlerin suyunu 
içip havasını soluduğu memleket.  O suyun dibine çök-
meseydi ihlas, birleşir miydi ümmet? 

Eğer Kudüs taşlarına sinen Meryem adanmışlığı siner-
se kalplerimize, işte o zaman İsrail tankları ve tomaları 
önündeki küçük kız gülümser geleceğe.

Eğer biz de Hz.Yahya (as)  gibi sarılırsak kitaba kuvvetle, 
(Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yap-
tık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik) 
Meryem suresi12.ayet

sindirirsek kalplerimize, her bir çocuk  Yahya olur, yürür 
Siyonistin üzerine. 

Biz yürürsek, zaten kaçmayı bekleyen korkak  Siyonist 
durur mu yerinde?

Birkaç zalim siyoniste mi kalır meydan, bu ümmet derin 
uykudan uyanıp meydanlara inse!

Gönül sızımızı bir ah ile bastırıp, çıkmalıyız yola..

O sızıdan bir tohum filizlense ve Hz. Musa (as) gibi çıksa 
aramızdan, Kızıldeniz’i yaran iman nasıl olurmuş göster-
sek Yahudi’ye, ruhu firavunlaşmış siyoniste karşı hakkı 
haykırsak ve biz de Akdeniz’de boğsak firavunu..

Sonra bir tohum, Kudüslülere verdiği “Emanname” ile 
her zerreye inşirah olan Hz. Ömer (ra) gibi olsa..
Başka bir tohum, Salâhaddin olup çıksa aramızdan, 
inancı ışık olsa işgal edilmiş gözlerimize…

Göz göre göre kaybettiğimiz masum yüreklere sahip 
çıksak ve ‘’Dur!’’ desek zihinlerin kirletilmesine;  

‘’Dur!’’ desek gönüllerin körleştirilmesine..

Adım adım işgal edilen topraklara sahip çıksak ve ’’Dur!’’ 
desek nefislerin Siyonistleştirilmesine;  

‘’Dur!’’ desek coğrafyaların siyonistleştirilmesine..

Salâhaddin Eyyubi caddesinde yürüsek hep beraber, 
Hz. Ömer Camii’nde kılsak Namazlarımızı..

Nureddin Zengi İlk Okulu’na gönderdiğimiz çocuklar, 
okul bitince Kubbetü’s Sahra’nın bahçesinde oyuna dal-
sa..

Kutsal topraklarımızı kimyasallar ile kirleten müfsitle-
re inat,  ağaç dikme kampanyaları başlatsak ve devri-
len her bir ağaca karşılık olarak bin fidan diksek Beyt’ül 
Makdis’e…

Evet, yola çıktık yürüyoruz sevda yolunda; sebatla sabır-
la. 

Allah’ın ordusu olmaya çalışarak yürüyoruz; tomalarla 
ezilen çocuklar kalmasın diye, suçsuz halde yıllarca zin-
danlarda tutulan Âlimler hür olsun diye, gözü yaşlı tek 
bir ana kalmasın diye yürüyoruz... 

Yürüyoruz, çünkü bu ümmetin onurudur Kudüs. Çıktığı-
mız yol ise yalnızca asillerin yürüdüğü bir yoldur. 

İnanıyoruz ve biliyoruz ki;  kuşların, silah seslerinden 
korkup da saklandıkları yerden çıkacağı günler gelecek. 
Korkmayacaklar, Nebi Davud’ un miras bıraktığı zikirleri 
okuyacaklar birbirinden hoş nidalar ile. 

İşte o gün biz Kudüs’e gireceğiz, 
tıpkı  Hz. Ömer’in (ra) girişi gibi 
ve bir Fatih asaleti ile...
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Kuveyt Şer’i Mahkemesi hâkimlerin-
den olup, aile hukuku sahasında uz-
man kabul edilen ve bu konuda bir-
çok kitabı olan, tv-radyo programları 
ve konferansları bulunan Câsım Mu-
tavva, Efendimiz’in (sav) aile hayatıy-
la ilgilendiğimi öğrenince, “Zevcât 
en-Nebi fî Vâkinâ el-Muâsır / Asrı-
mızın Gerçeklerinde Peygamberin 
Eşleri“ adlı kitabını bana hediye ola-
rak göndermiş. Kitap, Efendimiz’in 
(s.a.v) aile hayatını işleyip eşlerinden 
her birinin en önemli özelliklerini göz-
ler önüne seriyor ve buradan çıkardı-
ğı dersleri günümüzle özdeştiriyor.

Bu yazıdaki amacım kitabı tanıtmak-
tan ziyade, kıssadan hisse alınması ni-
yetiyle, Hz. Hatice (ra) bölümünde zik-
redilen bir hikâyeyi paylaşmaktır. Ya-
zar, vahiy meleği Cebrâil’i (as) gör-
mekten korkup ürperen Efendimiz’i 
(sav) teskin eden Hz. Hatice’nin (ra) 
“Sen ihtiyacı olanların ihtiyacını gide-
ren ve darda kalanlara yardım eden-
sin” sözünden hareketle, iyilik yapan-
ların mutlaka iyilikle karşılık görece-

ğini belirtmiş ve bu konuda gazete-
ci-yazar Mustafa Emin’in hayatından 
bir örnek vermiş. Hikâyeye geçmeden 
önce, Mustafa Emin’i tanıyalım:

Mısır’ın millî kahramanlarından Sa-
ad Za’lûl’un yeğeni olan Mustafa Emin 
(1914-1997), Mısır’da liberal gazete-
ciliğin kurmaylarından sayılmaktadır. 
Yazıya ve gazeteye meraklı olan Mus-
tafa Emin, henüz 8 yaşındayken ikiz 
kardeşi Ali Emin ile beraber kendi ai-
lesi ile ilgili haberlerin yer aldığı “el-
Hukûk” adlı bir dergi hazırlamış. Li-
se çağlarında ise, meşhur “Rôz el-Yû-
suf” dergisinin yazı işleri müdür yar-
dımcılığını yapmış. Sonraki yıllarda, 
Tilmîz, Aklâm, Mecelletü’r Rabi’, Sa-
da eş- Şems, Ahbâr es-Sâa” adlı dergi-
leri, 1944 yılında da “Ahbâr el-Yevm” 
adlı gazeteyi çıkarmış. Mustafa Emin, 
1954 yılında büyük bir okuyucu kit-
lesine ulaşan gazetede, muhtaçlara 
yardım maksatlı “Leyletü’l Kadr/ Ka-
dir Gecesi” adlı bir kampanya başlat-
maya karar vermiş ve bu kampanya-
yı okuyuculara şu sözlerle duyurmuş: 
“Her insanın kalbinde gerçekleşmesi-
ni istediği küçük bir arzusu vardır. An-
cak; ya arzuladığı şeyin saçma oluşu ve-
ya maddî imkânsızlıklar sebebiyle bu 

arzuya ulaşamamaktadır. Hayal ettiği-
niz şeyi bana yazın. İstediğinizi gerçek-
leştirmek için elimden geldiğince çaba 
sarf edeceğim veya bunun için size en 
kısa yolu göstereceğim. Yalnız bir şart-
la: Sakın ola benden Ay’a gidiş-geliş bi-
leti istemeyin!”

Şimdi gelelim hikâyeye ve sözü câsus-
luk iddiasıyla 1964 yılında Abdunnâsır 
tarafından tutuklanmış olan Mustafa 
Emin’e verelim: 

“…İşkence yöntemlerinden biri de beni 
aç ve susuz bırakmaktı. Aç kalmak acı-
dır, ama dayanılabilir. Susuzluk ise as-
la dayanılacak şey değildir! Özellikle de 
şiddetli sıcakların olduğu yaz aylarında. 
Ben şeker hastasıyım. Şeker hastaları 
çok su içerler. Beni susuz bıraktıkları ilk 
gün tuvalete gittim ve ibrikteki taharet 
suyunu içtim. İkinci gün tuvalete gitti-
ğimde ibrik boştu! Anlaşılan, suyu içtiği-
mi anlamışlardı. Susuzluktan kıvrandı-
ğım için idrar içtim. Üçüncü gün içecek 
idrar dahi bulamadım! 

Susuzluktan dolayı, sanki kamçılanıyo-
rum gibi azap çekiyordum! Zindanım-
da, deli gibi bir oraya bir buraya dönüp 
duruyordum. Bazen de yere uzanıp, te-

İYİLİK YAP!
Meryem SÂCİDE
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mizlikten kalmıştır diye dilimle bir dam-
la su arıyordum!.. Öyle bir haldeydim ki; 
artık sudan umudum kesilmişti ve “Bu 
gidişle helâk olacağım” diyordum. İşte 
bu haldeyken, gecenin karanlığında zin-
danın kapısı yavaşça açıldı ve bir bar-
dak buzlu su tutan bir el uzandı. O an-
da delirdiğimi sandım! Hayalet veya se-
rap görüyor olmalıydım… Kapıdan uza-
nan eli tuttum; hayalet değil gerçek el-
di. Suyu alıp kafama diktim. Hayatımda 
içtiğim en tatlı suydu. Bir daha o tatda 
su içemedim. Milyonum olsaydı bu tat-
lı suyu getirene verirdim… Suyu bitirin-
ce, bardağı getiren kişi “Sus!” diye işaret 
ettikten sonra zindanın kapısını kilitledi 
ve hızla arkasını dönüp gitti. Esmer kısa 
boylu bir genç olduğunu fark ettiğim bu 
kişinin getirdiği o bir bardak su, yeme-
ğe, hatta hürriyetime bedel idi!

İşkence dolu günlerim devam ediyordu, 
ama o genci bir daha görememiştim. 
Bir gün beni alıp alt kata götürdüler. 
Baktım su getiren genç gardiyan orada. 
Bir ara başbaşa kaldık. Kulağına eğilip, 
“Neden yaptın? Seni yakalasalardı işi-
ne son verirlerdi” diye fısıldadım. Gar-
diyan: “İşime son vermek mi!? Beni kur-
şuna dizerlerdi” diye cevap verdi. Bu se-

fer, “Peki, kendini niye böyle bir tehlike-
ye attın?” dedim. Dedi ki: “Ben seni tanı-
yorum, ama sen beni tanımazsın… Yak-
laşık yedi yıl önce, el-Cîze’den bir çiftçi 
sana mektup göndermişti. Mektubunda, 
halkının çoğu dindar olan bir köyde ya-
şadığını ve yedi yıl çoluk çocuğunun yi-
yeceğinden iktisat ederek biriktirdiği pa-
ranın üzerine hanımının altınlarını sa-
tıp eklediğini ve bu parayla bir inek sa-
tın aldığını ancak altı ay sonra bu ineğin 
öldüğünü, dolayısıyla da hayatta en çok 
arzuladığı şeyin bir inek olduğunu yaz-
mıştı… Bir Kadir Gecesinde, bu çifçinin 
kapısı çalar ve senin “Ahbâr el-Yevm” 
gazetesinden bir muhabir yanında bir 
inekle gelir. İşte ben, kapısına inek gön-
derdiğin o çiftçinin oğluyum.”

Rabbimiz Rahman suresi 60. ayette 
“İyiliğin karşılığı, yalnız iyiliktir” di-
ye buyurarak kulları iyilik yapmaya 
teşvik etmiştir. Kur’an terbiyesi almış 
olan atalarımız da ne güzel söylemiş-
ler: “İyilik yap denize at. Balık bil-
mezse hâlık bilir."
 
Yapılan en ufak bir iyiliği küçük gör-
memek lâzım; bir gün gelir canınızı 
kurtarabilir. Tıpkı Mustafa Emin’in ha-

yatını kurtardığı gibi.  Hele ki, yaptığı-
nız iyiliği İslam’ın ilk kıblesi Mescid-i 
Aksa’ya sahip çıkan Kudüslü kardeşle-
rimize yaparsanız, nail olacağınız  ilahi 
ikramı artık siz düşünün. Allah Teâla 
Mescid-i Aksa’yı vasfederken “Etrafını 
bereketlendirdiğimiz“ diye  tanımlı-
yor. Buradan yola çıkarak diyoruz ki:  
Bedeninizde, vaktinizde ve nakdinizde 
bereket göreceksiniz inşaallah.

Mazlum mu arıyorsunuz? Kudüslüler 
mazlum. Fakir derseniz fakirler, sahip-
siz kalmış derseniz sahipsizler. Kısaca-
sı, her açıdan desteğe ihtiyaçları var. 

Aslında; Kudüs ve halkına sahip çık-
mak bizim için iyilikten ziyade görevi 
yerine getirmektir. Zira, orası Müslü-
manların sorumluluğu altındadır. Ku-
düs’ün sesine kulak tıkayan  Rasûlul-
lah Efendimiz’in  (sav) “Orası haşir ve 
neşir yeridir. Oraya gidin namaz kı-
lın. Oradaki namaz bin kat daha fa-
ziletlidir. Gidemezseniz kandilleri-
nin yanması için yağ gönderin” em-
rine itaatsizlik etmiş olur. 

Peygamber emrine itaat etmeyenlerin 
vay haline!
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Abdulkadir TOK
Ortadoğu'nun kanlı topraklarına, hiç 
güneş doğmayacak gibi görünen ka-
ranlığa, sadece umudun ve cesaretin 
kucağına doğmaktır,  Kudüs’te çocuk 
olmak. Sıcak, huzurlu ve mutlu bir yu-
vanın hasretiyle doğmaktır Kudüs’te 
çocuk olmak.

O küçücük çocuklara öyle büyük yük-
ler yüklenmiştir ki;  minik parmakları, 
Zeytin Dağı’nın meyvesi zeytinler gibi 
ışık saçan o küçücük gözleri, Aksâ'dan 
yükselen ezan sesi gibi masum bakış-
larının arasında kocaman yürekleri ve 
cesaretleri küçük bedenini geride bı-
rakarak, Peygamber emanetini koru-
maya çalışan Bedr’in  Aslanları’dır on-
lar. Mus'ab Bin Umeyr’dir onlar. 

Ashab-ı Bedir’in içinde yaşıyormuşça-
sına gözünü kırpmadan Cihâda koş-
maktır Kudüs’te çocuk olmak.

Yaşları yedi ile sekizdir. En büyükle-
ri on üç, on dörttür. Sokakta, Aksa’nın 
avlusun da oynamaktır Kudüslü ço-
cukların tek isteği. Akşam olur, ezan 

okunur; anneleri yemek hazırlamış yol 
gözler. Yol gözler ama,  anne de bilir ev-
ladının her an şehadete yürüyebileceği-
ni. Sabah tekrardan oyuna kaldığı yer-
den devam etmek için ayrılırlar diye dü-
şünürüz çocuk olmayı. Ama öyle olmaz 
Kudüs’te çocuk olmak! Her gün yeni bir 
tehlikeye uyanmaktır Kudüs’te çocuk ol-
mak. Her gün bir kaç kişinin eksildiği-
ni gördüğü halde İşgale karşı mücade-
le etmek için dik durabilmektir Kudüs’te 
çocuk olmak.

Kudüs’te çocuk olmak. Okul yerine İs-
rail’in işgal edip duvar çektiği sınıra 
varıp, Hz. Davud’un Calut’u öldürmek 
için yola çıktığında 5 çakıl taşının Hz. 
Davud’a  (Ey Davud bizi yanına al. Biz 
İshak ve Yakup peygamberin taşları-
yız. Allah’ın izniyle rüzgârdan, bizi Ca-
lut’un tolgasına ulaştırıp alnına değ-
dirmesi için, yardım etmesini isteriz 
ve öldürürüz) diyen Hz. Davut’un çakıl 
taşıdır, Kudüs’te çocuk olmak.

Gece uykunun en tatlı yerinde İşgalci 
İsrail askerinin postalının dürtmesiyle 

uyanmaktır, Kudüs’te çocuk olmak.
Ana kucağından zorla alıkonulup, elle-
ri ve gözleri bağlanarak ne olduğu bi-
linmeyen yerlere, karanlık, korkunç 
zindanlara mahkûm edilmektir Ku-
düs’te çocuk olmak.

Ekmek almaya giderken yirmi beş İs-
rail askeri tarafından elleri ve gözle-
ri bağlanıp askeri hapishaneye götü-
rülürken Fevzi el-Cundi gibi başını dik 
tutabilmektir Kudüs’te çocuk olmak.

Peygamber mirası Mescid-i Aksâ’yı ko-
rumak, sokakta özgürce ve korkusuz-
ca dolaşıp nefes almak, her geçen gün 
azalan toprakları için savaşmak, atı-
lan mermilere karşı canını hiç düşün-
meden feda etmektir, Kudüs’te çocuk 
olmak.

Yaralanan kardeşini kurtarırken zalimce 
kurşunlanan hemşire “Rozan Eşref En 
Neccardır” Kudüs’te çocuk olmak. Tüm 
bu olanlara karşı bağrına taş basmaktır, 
Kudüs’te çocuk olmak.

KUDÜS’TE 
ÇOCUK OLMAK..
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KAYBOLDUK... 
ARANIYORUZ…
Kaybetmek; değerli olduğunu bile bi-
le sahipken kıymetini bilmediğimizin 
adıdır. Kaybettiğimiz ve kaybetme-
ye yüz tutan ne var hayatımızda? Ve-
ya bizi kaybetmeye iten şey ne? Kar-
deşlik, ümmet, infak, barış, sevgi, say-
gı, iyilik ve güzelliğe dair her şey… Var 
mı içimizde yitik acısı? 

Her saldırı kılıç kalkanla olmaz; ayna 
karşısında güzellik aradığımız anda 
kaybetmeye başlarız. Kafa dinlemek 
adına misafir ağırladığımızda, dinlen-
dirdiğimizi sandığımız o kafayı televiz-
yona veya  telefona gömdüğümüzde 
kaybederiz. Twitter kahramanı olarak  
İslam’ın Meryem’i ve Mus’ab’ı olmaya 
başladığımızda kaybederiz.

Saldırı, feda ettiğimiz kavramlar üze-
rinden yapılır; infak, kardeşlik, ba-
rış, vs.  İnfak ettiğimiz şeyler canımızı 
acıtmaz, çünkü vicdanımıza kalmış bir 
infak ile Müslümanlık taslıyoruz.

İnfakımız ne? Uykumuz mu, yemeği-
miz mi, sevgimiz mi, zamanımız mı, 
kardeşliğimiz mi? Sahi kardeşlik de-
mişken, aklımıza gelen sadece soyu-
muzdan gelen bağ mıdır? Kardeş de-
ğilse bunca insan, neden aynı geze-
gende yaşıyoruz ki? Hemen yanı ba-
şımızdaki soyumuzdan olan kardeşi-
mizden tutun, tâ Kudüs’te mücadele 
veren insan kardeşimiz değil midir? 

Bu topraklara savaş hep barış adı al-
tında geldi. ‘Barış Gönüllüleri, Arap 

Baharı vs.’ Barış adı altında savaş; en 
verimli topraklara Yahudilerin Arz-
ı Mev’ud (Vaadedilmiş topraklar) di-
ye betimlediği, yeraltı kaynaklarının 
en zengin olduğu Ortadoğu ülkeleri-
ne kardeşi kardeşe kırdırma sonucu 
gelmiştir.    
            
İyi de, nasıl organize oluyorlar? İşe 
bir milleti nasıl çökertiriz toplantıları-
nı Mescid-i Aksa manzaralı tepelerde 
yapmakla başlıyorlar. Bahane, maze-
ret, yılmak, vazgeçmek yok amaçları 
arasında. Sonra milleti değerlerinden 
uzaklaştırıyorlar. 

Kaçımız Hz. Ebû Bekir (ra) gibi mal 
varlığımızın tamamını inandığımız da-
vaya harcıyoruz? Kaçımız İmran ailesi 
gibi adanıyoruz?

Kaçımız ırk ayrımı yapmıyoruz?
Kabul edelim maçı kaybettik… De-
fanstan ayrıldık… Okçular tepesini 
terk ettik...

Hayatımızın en başındaki rıza farklıy-
dı, hayalini kurduğumuz dünya farklı;  
rahatımızı arayacağımız yeri bulama-
dık belki de. Bize dünyada rahatlık ol-
madığı haber verildiği halde sıcak ya-
taklarımızı daha ne kadar seveceğiz?

Kaybetmek dedik. Milli değerlerimizi 
kaybetmekle başladı her şey.. Ailemiz, 
sevgi, saygı, mahremiyet, komşuluk, 
mücadele ruhlarımıza gem vurdular; 
iman fışkıran kanımızdan  olduk.

Bir ümmet olarak Kudüs’ü sahipleni-
yorduk… Şimdi ise, Kudüs’ü sahiple-
nen üç beş sivil toplum kuruluşunun 
mücadelesi  kaldı? Kaybettiğimiz, kay-
betmeye yüz tutan değerler arasın-
da Kudüs ilk sırada ve  neyazık ki  tut-
tuğumuz spor takımı kadar değerli ol-
madı! 
Küsme iki gözüm,  gözden çıkardığı-
mız mücadeleni kaybettik diye bize 
küsme ey Kudüs! Zira, bir Musa bekli-
yoruz Firavun için; Nemrut için  bir İb-
rahim ve adanmak için bir Meryem. 
Ümmeti birleştirecek bir Salâhaddin 
bekliyoruz...

Kızılderililerin Kabile Reisi Kırmızı Bu-
lut’tan işittiğimiz cümle ne denli ya-
kar içimizi bilmiyorum  ama vicdanla-
rı delip geçmezse hala kaybettiğimiz 
değerlerden müteessir değiliz de-
mektir.
BİZE BİRÇOK SÖZ VERDİLER HATIRLA-
YAMADIĞIM KADAR ÇOK. BİR TEKİ DI-
ŞINDA HİÇBİRİNİ TUTMADILAR. TOP-
RAKLARIMIZI ALACAKLARINI SÖYLE-
DİLER VE ALDILAR…

Bütün bunları uyanalım diye söyle-
dim. Amacım ümitsizlik aşılamak de-
ğildi! Hadi kalk ayağı ey mümin ve 
“Ben varım” de. 

“Bittik” deme, “yettik “de.

Hiç kuşkusuz ki,  iman varsa, imkan 
da vardır ve Allah inananlarla bera-
berdir.

Merve Betül GÜRBÜZ
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Şenay ŞEKER

MİRASIMIZ DERNEĞİ 
ANADOLU GÖNÜLLÜLERİ
Sevgili okurlarımız, uzun zamandır sizlere Anadolu Gönüllüleri’nden bahsetmek istiyordum. 
Bazen düşünüyorum; acaba ne zaman, kimden, Rabbimizin rahmetini celb edecek bir dua 

aldık ki, böylesine ehemmiyetli bir vazifeyi bizlere nasip eyledi. Vazifemiz; Anadolu’da 
Kudüs’e gönül vermiş, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu Kudüs Gönüllüleri’nin ablası 

olmak. Bizi onların ablası yapan kan bağı değil, can bağı. Ve bu bağ, öyle kelimelerle ifade 
edilebilecek bir kavram değildir; kıymeti asla ölçülemez!
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Mirasımız Derneği,  Gönüllülük 
Esasına Göre Teşkilatlanır 
Anadolu’nun her bir köşesinde gö-
nül bağı ile birbirimize bağlandığı-
mız, Kudüs sevdasının bereketiy-
le dost olduğumuz kardeşlerimi-
zin sayısı günden güne artıyor. Na-
sıl ki;  Kudüs’ü, hiç görmeden dahi 
canımızı verecek kadar çok seviyor-
sak, gönüllerinde Kudüs ve Mesci-
di Aksa’nın sevgisini taşıyan bu kar-
deşlerimizi de çok seviyoruz. Ön-
celikle, gönüllü olmak isteyen arka-
daşlarımızı tek tek arayıp tanıştık-
tan sonra,  kendilerini Kudüs gö-
nüllülerimiz için özel kurduğu-
muz WhatsApp gruplarımı-
za dahil ediyoruz. Grup-
larımızda, sadece Ku-
düs ile ilgili paylaşım-
lar yapıyoruz. Der-
neğimizin projele-
rinin duyurularını 
ve sosyal med-
ya sayfalarında-
ki paylaşımlarını 
aktarıyoruz. Gö-
nüllülerimizin 
materyal ihtiyaç-
larını takip edi-
yor, onlara çalış-
malarında gerekli 
olacak dergi, broşür 
ve kumbaralarını üc-
retsiz olarak adresleri-
ne yolluyoruz. 

Gece gündüz, haftanın yedi günü 
gönüllülerimizin tüm sorularını ce-
vaplandırmaya çalışıyoruz. Ve biz bu-
nu büyük bir aşkla yapıyoruz. Belki 
onlarla henüz yüz yüze görüşmek na-
sip olmadı, belki de bu dünyada hep-
sini tanımak, görüşmek nasip olma-
yacak. Ama bizim en büyük hayali-
miz, tüm Kudüs sevdalılarıyla bera-
ber “ÖZGÜR AKSA” da Cuma Namazı 
kılmak. Buna nail olamazsak, kardeş-
lerimizle Cennette  buluşmak.

Kudüs Gönüllüsü  Ne Demektir?
“Kudüs Gönüllüsü” demek, sadece 
bir şehre, bir beldeye bağlılık anla-
mına gelmez. Bilakis, Allah’ın rızası-
na, Miraç gecesi Mescid-i  Aksa’da  
Rabb’inin huzuruna yükseltilerek  
Zât-ı Akdes’in cemaliyle müşerref 
olan Rasûlullah’ın (sav) şefaatine ta-
lip olmaktır. O kıymetli topraklarda 
bulunmuş olan Peygamberlere  
(Hepsine selam olsun) bir vefadır. 
Ve bereketli toprakların dört asır 

adaletle hizmetini yapmış olan ata-
larımızın mirasına sahip çıkmaktır. 
Kudüs Gönüllüsü olmak,  mukad-
des beldenin etrafında kenetlenip,  
bereketinden rızıklanmak  ve Ku-
düs’ün ve Mescid-i Aksa’ nın özgür-
lüğünün ümmetin ve tüm insanlığın 
kurtuluşu olduğunu idrak etmektir. 

Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, bu dava 
İslam davasıdır. Kudüs’ e hizmet 

etmek, bizzat İslam’a hizmet 
etmektir. İslam’a hizmet et-

mek, şuur ve kuvvetli bir 
iman sahibi olmayı ge-

rektirir. “Müslüma-
nım” diyen bir kişi, 
İslam’ın gerekleri-
ni yerine getirmek 
mecburiyetinde-
dir. Nasıl ki, imanı-
mızın sahih olma-
sı için altı şartı bir 
bütün olarak yeri-
ne getirmek gere-

kiyorsa ,” Müslüma-
nım” diyebilmek için 

de İslam’ın beş şartı-
nı yerine getirmek, ha-

ramlardan şiddetle ka-
çınmak ve şuurlu hareket 

etmek gerekir.

Allah-u Teâla’nın haremi olan Mes-
cidi Aksa ve tüm peygamberlere 
durak olmuş kutsal belde Kudüs ‘ün 
işgalden kurtulması için, üstün gay-
ret göstermek, Allah yolunda cihat-
tır. Bu konuda en büyük cihadı Fi-
listin topraklarında yaşayan Müs-
lüman kardeşlerimiz yapmaktadır. 
Özellikle Beytü’l  Makdis çevresin-
de yaşayan Murabıt* kardeşlerimiz 
Allah Rasûlü (sav) tarafından övül-

Onlar canları pahasına, 
tüm hayatlarından feragat 
ederek mescidimize gece 
gündüz sahip çıkıyorlar. Ve 
bu mücadeleyi tüm ümmet 
adına yapıyorlar. O zaman; 
biz Kudüs gönüllülerine 
düşen vazife, mücahid 
kardeşlerimize maddi ve 
manevi destek olmak.
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müştür. Çünkü onlar canları pahası-
na, tüm hayatlarından feragat ede-
rek mescidimize gece gündüz sahip 
çıkıyorlar. Ve bu mücadeleyi tüm 
ümmet adına yapıyorlar. O zaman; 
biz Kudüs gönüllülerine düşen vazi-
fe, mücahid kardeşlerimize   maddi 
ve manevi destek olmak.

Peki onlara nasıl destek olabiliriz?
Öncelikle,  Mescid-i Aksa ve Kudüs’ü 
dualarımıza alacağız. Her namaz-
dan sonra ve tüm duaların kabul ol-
duğu zamanlarda bolca dua edip, 
gözyaşı dökeceğiz.  Elbette ki duala-
rımız, tüm İslam coğrafyası ve hat-

ta tüm insanlığın saadete kavuşma-
sı için olmalıdır. Daha sonra Pey-
gamber Efendimiz’in  (sav) ümme-
tine emrettiği üzere, Mescid-i Aksa’ 
yı ziyaret edip, oradaki Murabıt kar-
deşlerimize yanlarında olduğumu-
zu hissettireceğiz. Ayrıca tüm Müs-
lümanları, orayı ziyaret etmeleri için 
teşvik etmeliyiz. Hâlâ çevremizde 
bu Hadis-i Şerif’i duymamış kardeş-
lerimiz var maalesef.

Diğer önemli mesele de, infak.

Kudüs davası bire bin ecir kazandı-
ran bir dava. Mescid-i Aksa’ da kı-

lınan bir namazın nasıl ki, diğer me-
kanlarda  kılınan namazlara göre bire 
bin sevabı varsa, orası için yapılan in-
fağın da aynı misliyle bire bin ecri var-
dır. Çünkü Rasûlullah Efendimiz (sav), 
Beytü’l Makdis çevresinde yaşayan  
Müslümanların var olmaları ve mü-
cadelelerini rahatça sürdürebilmele-
ri için bizleri  destek olmaya teşvik et-
miştir. Bundan dolayıdır ki, oranın 
kandillerinin aydınlanması  için zey-
tinyağı (somut yardım) göndereceğiz. 
Bu bir Peygamber emridir ve yapıl-
ması zorunluluktur.

Sevgili Kudüs Gönüllüsü 
Kardeşlerim!
Sizler, hem  Allah Rasûlü’nün “Onlar 
benim kardeşlerim” dediği ahir za-
man gençlerisiniz hem de Kudüs’ü 
dört asır sahiplenmiş Osmanlı’ nın 
ahfadısınız.
Bizler yüz yıl önce Kudüs’ ten ayrı-
lırken Filistin topraklarına asla “El-
veda” demedik. O topraklar hâlâ bi-
zim ve bizim kalacak. Gafletten kur-
tulup, kendimize gelelim. Öncelikle, 
Kudüs’ü ve Mescidi Aksa’ yı anlaya-
lım. Kudüs’ün bize anlatacakları var, 
öğretecekleri var. Çünkü Kudüs bir 
mektep, bir öğretmen dir.  Gözümü-
zü ve gönlümüzü Kudüs’ten ayırma-
yalım. Biz madem bu göreve seçil-
dik, bu kutlu dava ile rızıklandık; öy-
leyse bunu bir emanet olarak kabul 
edeceğiz ve cân-ı  gönülden bu yola 
revan olacağız.

Bu emaneti yerine getirirken öyle 
bir Kudüs boyasına boyanacağız ki, 
artık konuşmalarımızla, hareketleri-
mizle, düşünce tarzımız ve yaşantı-
mızla Kudüs’ü tüm insanlara hatır-
latacağız. Sizi gören herkes artık Ku-
düs’ü hatırlayacak, Kudüs için ne ya-
pabiliriz derdine düşecek inşaallah.

Gönüllü Hizmette Süreklilik  
Bu davaya hizmet ederken dik-
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kat edeceğimiz hususlar vardır. 
En önemlisi;  bu çalışmalar sadece  
boş zamanlarımızda yapacağımız 
bir çalışma değildir. Gece gündüz, 
hiç durmaksızın kendimizi bu da-
vaya adamalıyız. Yoksa zafer geci-
kir. Tebliğimizi ilk önce ailemizden 
başlayarak, tanıdığımız tanımadı-
ğımız herkese yapmalıyız. Örne-
ğin, yolculuk yapıyorsunuz ve yanı-
nızda tanımadığınız kişiler var. Bir 
misyonunuz  olduğu için, belki de 
bir daha görme şansınız olmayan 
bu kişilere selam vererek tanışın ve 
onlara Mescid-i Aksa’ dan bahset-
meye başlayın. Eğer davanızda sa-
mimi iseniz, muhakkak karşınızda-
kilerden olumlu dönüş alacaksınız. 
Bazen olumsuz dönüş alsanız da-
ziyan değil, siz görevinizi yaptınız. 
Sakın bu sizin geri adım atmanıza 
sebep olmasın. Bilakis daha fazla 
gayret göstermenize vesile olsun.

Bir Kişiyi Dahi Atlamadan Tebliğ
Karşımızdaki muhataba işgal altında 
olan Kudüs hususunda Müslüman 
olarak mesuliyet taşıdığımızı belirt-
tikten sonra, Mescid-i Aksa’nın öz-
gürlüğüne kavuşması için neler yap-
mamız gerektiğini anlatmalıyız. Ora-
da mücadele eden ve bizim adımıza 
nöbet tutan kardeşlerimize, yetim 
kalan çocuklara ve işgalci İsrail’in 
zulmü altında inleyen Filistin halkı-
na infak etmemiz gerektiğini Pey-
gamber Efendimiz’in (sav) hadisle-
rini örnek vererek anlatmalıyız. Ay-
rıca, Kudüs ile aramızda köprü vazi-

fesi gören Mirasımız Derneği’ni ta-
nıtmalıyız. Faaliyetlerden  haberdar 
olmaları için derneğimizin sosyal 
medya hesaplarını takip etmelerini 
sağlamalıyız.

Kudüs Gönüllüsü Olarak Ayrılmaz 
Parçamız Materyallerimiz
Aktif olarak Kudüs davasına hizmet 
eden bir gönüllünün özel çantasın-
dan hariç, yanından ayırmayacağı 
bir de materyal çantası bulunmalı-
dır. Çalışmaları yaparken anlattıkla-
rımızın daha kalıcı olması için der-
neğimizin kıymetli eğitim hizmet-
lerinden birisi olan Minber-i Aksa 

Dergisi, Mescidi Aksa’ nın tam ola-
rak neresi olduğunu gösterebilmek 
için Mescid-i Aksa Krokisi ve derne-
ğimizin faaliyetlerinin tanıtıldığı bro-
şürler ve her zaman yanımızda bu-
lunması muhakkak olan kumbara 
bulunmalıdır. 

Kudüs’ü Her Daim 
Gündemde Tutmalıyız
İletişim çağında yaşıyoruz ve ge-
niş kitlelere ulaşma şansımız var. 
Sosyal medya aracılığıyla Kudüs ve 
Mescid-i Aksa’da yaşanan son ge-
lişmelerden çevremizi haberdar et-
meliyiz. Müslümanlara unutturul-

İletişim çağında yaşıyoruz 
ve geniş kitlelere ulaşma 
şansımız var. Sosyal medya 
aracılığıyla Kudüs ve 
Mescid-i Aksâ’da yaşanan 
son gelişmelerden çevremizi 
haberdar etmeliyiz.
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muş olan bu davayı yeniden hatırlat-
manın çabası içinde olmalı ve her 
platformda gerek  Kudüs’ü tanıtan 
stantlar açarak gerekse Filistin me-
selesini gerçek manada yansıtan 
kitap, dergi ve diğer neşriyatların 
okunmasını sağlayarak halkımızın 
bilinçlenmesine katkıda bulunmalı-
yız. Bulunduğumuz şehirlerde kon-
ferans, seminer ve toplantılar dü-
zenleyerek, bu konuda kendini ye-
tiştirmiş kişileri konuk edebiliriz.

KUDÜS DAVASINDA Kİ 
ÜÇ MİHENK TAŞI:  NİYET, 
NASİP VE BEREKET
Anadolu’da Bir Kudüs Çerağı Ya-
kıldı Ve Gönülleri Tutuşturdu
Mirasımız Derneği Anadolu konfe-
ranslarına ilk olarak Tokat’ ın Turhal 
ilçesinden başladı. Seksen bir vila-
yet varken, bu şerefe Turhal gibi 
bir ilçenin ev sahipliği etmesinin en 
büyük sebebi neydi biliyor musu-
nuz? Kuşkusuz,  samimi niyet.
Müslüman olarak hepimizin kalbi-
ne Kudüs ve Mescid-i Aksa’ nın sev-

gisi ekilmiştir elbette. Bir Müslü-

man ihlasla niyet ettiğinde bu to-
hum yeşerir ve sürgün vermeye 
başlar. Sürgün vermesi için de se-
bepler lazım. İşte Mirasımız Derne-
ği gönüllülerimiz ile  Kudüs ile ara-
sında kopmaz bir muhabbet bağı 
kurulmasına bir sebep  oldu. 

Kudüs davası için artık canımı-
zı malımızı ortaya koyma vaktinin 
çoktan geldiğinin hatta geçtiğinin 
farkına varıp kendimizi oraya  vak-
fetmeye niyet ettiğimizde, aslın-
da çok bir bilgiye sahip olmadığımı-
zı itiraf etmeliyim. Sadece yürekten 
gelen bir hizmet etme niyetimiz ve 
“ Kudüs İslam’ındır” kelamından 
başka bir bildiğimiz yoktu.

Nasip…
İlk iş olarak, Kudüs tarihini anlatan 
bir kitap edinmeliydik. Sağlam bir 
kaynağa ihtiyacımız vardı. İnanır 
mısınız; birkaç gün sonra Ramazan’ 
dı ve ekranlarda “ Mirasımız Sahur” 
programı başlamıştı. İlk günün çe-
kilişinde, bana Mirasımız Derne-
ği’nin materyalleriyle beraber “Ku-
düs Tarihi” kitabı hediye çıktı. Artık 

tevafuklar silsilesi başlamış-
tı…Ve peşinden Kudüs’e 
kurban bağışı ve bu ve-
sile ile dernek ile ilk bağ-

lantımın gerçekleş-
mesi. Sağ olsun-

lar beni hiç ta-
nımadıkları 
halde Turhal, 

hatta programa 
geldiklerinde “To-
kat Gönüllüsü” 

ünvanına la-
yık gör-

düler. 
Canı 
gönül-

den ya-
pılan bir 

niyet, büyük 

bir nasibe ve eyleme dönüşmeye 
namzetti artık.

Anadolu Gençlik ve Mirasımız Der-
neği ile ortak gerçekleşecek bir Ku-
düs Programı yapılmasına karar ve-
rilmiş ve biz de bunun hazırlıkları-
na başlamıştık. O günlerde ülkemiz 
sıkıntılı bir dönemden geçiyordu ve 
insanlar dernek ve cemaatlerin dü-
zenlediği toplantılara katılmaya çe-
kiniyorlardı. Buna rağmen,  şeh-
rin en büyük Kültür Sarayı’nı ayar-
lamış ve derneğimizin gönderdiği 
afişleri bilbordlara ve sokaklara as-
maya başlamıştık. Yerel radyolarda 
anonslar yapılıyor ve tek tek insan-
lar davet ediyorduk. Müzisyen ho-
calarımız Kudüs ezgileri çalışıyor ve 
programa özel şiirler hazırlıyorduk.
Hatta sokak röportajları yapmış ve 
genç yaşlı herkese “Kudüs Sizin İçin 
Nedir? “ sorusunu yöneltip güzel 
bir vıdeo hazırlamıştık.

Derneğimiz bize güzel bir sürpriz 
yapmış, Mescid-i Aksa hatibi  Mu-
hammed Arif  Bey’i konuk olarak ge-
tirmişti. Salon Kudüs sevdalılarıyla, 
nasiplileriyle dolup taşmıştı. Salon-
da  dikkati çeken şey, insan sayısının 
çokluğundan ziyade manevi bir ha-
vanın hakim olmasıydı. Anadolu top-
rakları, Kudüs ruhuna hasret kalmış 
ve ümmete unutturulan bu davanın 
çerağı yeniden yakılmıştı.

Elhamdülillah bu programın yapıl-
dığı Kasım 2016 tarihinden itibaren 
yukarıda yazdığım Kudüs gönüllü-
lerinin yapması gereken hususları 
harfiyyen uygulayarak bu güne gel-
dik.  Hiçbir kişiyi atlamadan Kudüs 
davasını anlatıyoruz. Bir yandan da 
eksik olan bilgilerimizi tamamlama-
ya gayret gösteriyoruz. 

Derneğimizin Anadolu’da teşkilat-
lanması ve daha fazla kişiye Kudüs 
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davasının anlatılması için Anadolu 
gönüllüleriyle sıkı bir bağ oluştur-
maya devam ediyoruz. Tokat, Kay-
seri, Konya, Sakarya, Ankara, Kara-
bük, Karaman, Çorum’da yoğunluk 
olmak üzere çoğu illerimizde gö-
nüllü gruplarımız oluşmaya başladı. 
Çoğunluğunu üniversiteli gençlerin 
oluşturduğu bu gruplar bir yandan 
okuma grupları düzenleyerek ken-
dilerini eğitiyor bir yandan da hayır 
çarşıları  düzenleyerek Kudüs dava-
sına destek olmaya çalışıyorlar. Gö-
nüllülerimizin gece gündüz tüm so-
rularına cevap bulmaya, yol göster-
meye ve onları bu davada daha da 
azimli olmaları için motive etmeye 
gayret gösteriyoruz. 

Kudüs Berekettir
Mescid-i Aksa ve Kudüs davasında 

samimiyet şarttır. Çalışmalar disip-
linli ve ciddiyetle yapılmalıdır. Yap-
tığımız her işin en iyisini en güzeli-
ni yapmaya özen göstermeli ve ka-
rar aldıktan sonra asla tehir etme-
meliyiz. Bu davanın vebalini taşı-
mak kolay değildir fakat bu şartla-
ra riayet ettiğimizde, bize iki dünya-
da da mahrumiyet ve boyun bükük-
lüğü yoktur. Öyle bir bereketin için-
de kendinizi bulursunuz ki, bunu id-
rak etmekte zorlanırsınız. İşte bu 
bereket bize, Mescid-i  Aksa’da na-
maz kılmayı, Kudüs’ü dünya gözüy-
le görmeyi nasip etti. Elhamdülillah. 
Elbette size de nasip edecek inşa-
allah. Yeter ki ihlasla niyet edin ve 
çok gayret gösterin.

Gayret bizden Tevfik Allah’tandır.
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İSRAİL’İN 
İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ 
Ahmet VAROL

İsrail en çok istihbarat örgütleriyle tanınmaktadır. Bunda tabii İsrail istihbaratının çok fazla abartılmasının da 
önemli rolü var. Bu da istihbaratın önemli bir boyutunu oluşturan psikolojik savaştan kaynaklanmaktadır. 

İsrail açısından da istihbarat son derece önemlidir. Gayrimeşru bir işgal yoluyla kurulduğu ve bu işgali gerçekleş-
tirebilmek için bir halkı toprağından sürgün ettiği için kendini sürekli tehlike ve tehditle karşı karşıya görmektedir. 
Çünkü işgalci Siyonistlerin durumu Kur'an-ı Kerim'de tarifleri yapılan münafıkların durumu gibidir. "Her bağırtıyı 
aleyhlerine sanarlar." (Münafikun, 63/4)
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Siyonistlerin istihbarat konusunda-
ki profesyonellikleri ve bu alanda-
ki çalışmalara ağırlık vermeleri bi-
raz da Yahudi toplumunun geçmi-
şiyle ilgilidir. Yahudiler tarih boyun-
ca dünyanın değişik bölgelerine ya-
yılarak veya sürgün edilerek dışlan-
mış topluluklar şeklinde yaşadılar. 
Fitneci yapılarından dolayı sevilme-
diler ve çeşitli baskılara maruz kal-
dılar. Bu yüzden kendilerini sürek-
li tehdit ve tehlikeyle karşı karşıya 
hissettiler. Bu yüzden de gerek ken-
dilerine yönelen tehlikeleri erken 
tespit etmek ve gerekse başka top-
lulukların içine sızarak onları etki-
lemek, ihtiyaç duyduklarında içten 
karıştırmak için istihbarata ağırlık 
verdiler. Çoğu yerlerde Yahudi kim-
liklerini gizleyerek, farklı inançla-
rı benimsemiş gibi görünerek top-
lumlara sızmaya, onları etkilemeye, 
içlerinde kendi işlerine yarayacak, 
kendi çıkarlarına hizmet edecek si-
yasi veya mezhebi akımlar ortaya 
çıkarmaya çalıştılar. Neticede, istih-
barat alanında kendilerini yetiştir-
diler. Bu alanda kazandıkları tecrü-
beleri, edindikleri kabiliyetleri nesil-
den nesile aktararak sonradan ge-
lenlerin de iyi istihbaratçı olmaları 
için onları yetiştirdiler. Bundan do-
layı tarihte Yahudiler tarafından ku-
rulmuş ve yönlendirilmiş çok sayıda 
gizli örgütün ve yapılanmanın orta-
ya çıktığı görülecektir. Dünya nüfu-
su içinde sayılarının çok az olması-
na, yani toplam nüfuslarının dün-
ya nüfusuna oranının çok düşük ol-
masına rağmen neredeyse bütün 
dünyayı etkileyecek politikalar ge-
liştirmeleri istihbarat ve gizli örgüt-
lenme konusundaki başarılarından 
ve tecrübelerinden kaynaklanmak-
tadır. Bu, kısa zamanda elde edi-
len bir şey değil binlerce yıl devam 
eden çalışmaların birikimi, bir top-
lamıdır. 

Filistin topraklarında da Siyonistle-
rin istihbarat faaliyetleri daha "İsra-
il" adında bir devletin kuruluşunun 
ilan edilmesinden önce başlamıştır. 

Bu devletin kuruluşunun ilan edil-
mesinden önce, Siyonistler bu böl-
gede muhtelif terör örgütleri vası-
tasıyla çalışma yapıyorlardı ve bu 
örgütlerin aynı zamanda istihbarat 
birimleri vardı. Bu birimler sadece 
gizli bilgi toplama işi yapmıyor aynı 
zamanda Filistinlilere yönelik ope-
rasyonları, suikastleri planlayıp in-
faz ediyor ve yasal olmayan yollar-
dan Filistin'e Yahudilerin yerleştiril-
mesi işlerini yürütüyorlardı. 

İsrail işgal devletinin de özellikle is-
tihbarat faaliyeti yürütmek üzere 
kurulmuş üç teşkilatı bulunmakta-
dır. Bunlar MOSSAD, ŞABAK (Shin 
Bet) ve AMAN'dır. Ayrıca polis teş-
kilatının da bir istihbarat birimi bu-
lunmaktadır. 

Her ne kadar Yahudilerin binlerce 
yıllık tecrübelerinden kazandıkla-
rı birikim İsrail'in istihbarat alanın-
daki çalışmalarına yansıdığı için bu 
alanda geniş çaplı bir faaliyet yürüt-
tükleri söylense de, belirttiğimiz gi-
bi, İsrail'in istihbarat örgütleri bi-
raz da abartılmaktadır. Bu da kasıt-
lı ve planlıdır. Çünkü bu mübalağa 
ve yer yer İsrail istihbaratının çok 
önemli işler başarabildiğine dair se-
naryolar üretilmesi ve piyasaya sü-
rülmesi Siyonist işgal rejiminin is-
tihbarat konusundaki etki gücünü 
artırmaktadır. Bundan da değişik 
amaçlarla yararlanmaktadır. Baş-
ka istihbarat örgütleriyle yardımlaş-
mak için bu etki gücünden yarar-
lanmasını da bunlar arasında saya-
biliriz. Bu konudaki siyaseti Yahudi-
lerin dünyadaki lobicilik çalışmaları-
nın ve bu çalışmalar neticesinde el-
de ettikleri imkânların çok abartıl-
ması gibidir. Gerçekte bu alandaki 
gücü, balonlarını şişirerek ve ken-
dilerini olduklarından daha büyük 
göstererek elde etmişlerdir. 
İsrail işgal devleti istihbarata bü-
yük önem verdiğinden bütçeden de 
önemli bir pay ayırmaktadır. Tüm 
istihbarat örgütlerine yıllık olarak 
10 milyar şikel yani 14 milyar Türk 

Lirası'ndan daha fazla bir para ayır-
maktadır. Bu; işgal altındaki Filistin 
topraklarında yaşayan Yahudi nü-
fusa paylaştırıldığında, yıllık kişi ba-
şına iki bin lira demektir. Dünya-
da istihbarata bu kadar pay ayıran 
ikinci bir devlet bulunduğunu zan-
netmiyoruz. 

Siyonist işgal rejimi istihbaratı sade-
ce bilgi toplama mekanizması olarak 
değil aynı zamanda vurucu güç ola-
rak değerlendirmektedir. Siyaset ve 
kararlarını istihbarata göre belirler. 
Ayrıca İsrail'in istihbarat örgütleri nis-
peten Yahudi nüfusa yönelik çalışma 
yapsa da büyük çapta Filistinlilere, 
Arap dünyasına ve dış dünyaya yö-
nelik çalışma yapmaktadır. İstihbarat 
elemanlarının az bir kısmı Yahudile-
rin faaliyetlerini izler. Büyük çoğun-
luk işgal altındaki topraklarda yaşa-
yan Filistinlilerin faaliyetlerini ve dış 
dünyada İsrail'e yönelebilecek tehli-
keleri izlemek amacıyla çalışma yap-
maktadır. Bu genel bilgileri verdikten 
sonra İsrail'in istihbarat örgütleriyle 
ilgili bazı ayrıntılara göz atalım. 

Her ne kadar Yahudilerin 
binlerce yıllık tecrübelerinden 
kazandıkları birikim İsrail'in 
istihbarat alanındaki 
çalışmalarına yansıdığı için 
bu alanda geniş çaplı bir 
faaliyet yürüttükleri söylense 
de, belirttiğimiz gibi, İsrail'in 
istihbarat örgütleri biraz da 
abartılmaktadır. Bu da kasıtlı ve 
planlıdır. Çünkü bu mübalağa 
ve yer yer İsrail istihbaratının 
çok önemli işler başarabildiğine 
dair senaryolar üretilmesi ve 
piyasaya sürülmesi Siyonist 
işgal rejiminin istihbarat 
konusundaki etki gücünü 
artırmaktadır.  
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MOSSAD
İsrail'in istihbarat teşkilatları için-
de dünyada en çok tanınan MOS-
SAD'dır. Bunun en önemli sebepleri 
bizim gördüğümüz kadarıyla bu ör-
gütün, daha çok dış dünyaya yöne-
lik çalışma yürütmesi ve sadece bir 
bilgi toplama teşkilatı değil aynı za-
manda önemli bir cinayet şebekesi 
olarak çalışmasıdır. 

MOSSAD'ın başarısı diğer devletle-
rin istihbarat örgütleriyle işbirliğin-
den kaynaklanıyor. İşbirliği yaptığı 
örgütlerin başında da ABD'nin ünlü 
istihbarat teşkilatı CIA gelmektedir. 
Ayrıca Avrupa'da, Uzakdoğu'da, Af-
rika'da ve hatta bazı Arap ülkelerin-
de yerel istihbarat örgütleriyle iş-
birliği yapmaktadır. 

Dediğimiz gibi, MOSSAD tamamen 
dışa yönelik bir istihbarat teşkilatı-
dır. O yüzden dünyanın değişik ül-
kelerine casuslar göndererek ora-
larda çalışmalar yapmaktadır. Çalış-
malarını sadece İsrail'e düşman ve 
İsrail açısından tehlikeli olarak nite-
lendirdiği ülkelere tahsis etmez. İs-
rail ile diplomatik ilişkileri olan hat-
ta İsrail'e dost sayılan ülkelerde de 
yoğun bir şekilde istihbarat çalış-
maları yapmaktadır. Bunların için-
de İsrail'in en büyük dostu ve des-

tekçisi ABD de mevcuttur. 
Adı İbranicede "Özel Bilgiler ve 
Görevler Kurumu" anlamına gelen 
ibarenin bir kısaltmasıdır. Temeli İs-
rail kurulmadan önce 1937 tarihin-
de atıldı. O zaman Siyonistlerin te-
rör örgütlerinden olan Haganah'ın 
Filistin topraklarına Yahudilerin ya-
sa dışı yollarla göç ettirilmesi işle-
rinin yürütülmesi amacıyla bir yan 
birim olarak kurulmuştu ve bu ör-
gütün bir istihbarat kolu olarak ça-
lışıyordu.

İşgal devletinin kuruluşunun ilan 
edilmesinden sonra 13 Aralık 
1949'da İsrail dışındaki bilgilerin 
toplanması ve İsrail dışında operas-
yonlar düzenlemek amacıyla res-
mi bir istihbarat teşkilatı olarak ku-
ruldu. 
Normalde sivil bir kuruluştur. Fa-
kat elemanlarının çoğu İsrail ordu-
sunda çalışmışlardır ve büyük ço-
ğunluğu subaydır. Ayrıca MOSSAD 
ajanlarının bazıları ülke siyasetin-
de önemli yerlere gelmişlerdir. Ör-
neğin İsrail'in eski Dışişleri Bakanı 
ve eski Adalet Bakanı aynı zamanda 
Hatnuah Partisi'nin kurucusu ve ge-
nel başkanı Tzipi Livni eski MOSSAD 
ajanlarındandır. Onun dışında da 
İsrail siyaset sahnesinde yer alan 
birçok kişinin geçmişlerinde MOS-
SAD ile bağlantıları olduğu söylene-
bilir. Bunlardan bazılarının bağlan-
tıları açığa çıkarılmamıştır. 
MOSSAD'ın 1948'de işgal edilmiş 
bölgede yer alan Hayfa şehrinde 
bir casus yetiştirme okulu bulun-
maktadır. 

MOSSAD'ın üç birimi var: Birincisi 
Bilgi toplama, İkincisi Operasyonlar, 
Üçüncüsü Psikolojik savaş.

Bilgi toplamada değişik yöntemle-
re başvurmaktadır. Bunların başın-
da umuma açık bir şekilde piyasa-
ya sürülen bilgilerin derlenip, tasnif 
edilmesi ve arşivlenmesi gelmek-
tedir. Yani topladığı bilgilerin hepsi 
casuslar kanalıyla, gizli yollarla elde 

edilmiş bilgiler değildir. Kamuoyu-
na yansıyan bilgilerin derlenip to-
parlanması ve işe yarayacak bir bi-
çimde tasnif edilerek arşivlenme-
si de bilgi toplama yöntemlerinde 
önemli bir yer tutar. Kamuoyuna 
yansıyan bilgilerden elde edeme-
diklerine kendi ajanları vasıtasıyla 
ulaşmaya çalışır. Ancak diğer istih-
barat teşkilatlarıyla işbirliği de bilgi 
toplama konusunda çok işine yara-
maktadır. Bu işbirliği kendisinin ca-
sus yerleştirme imkânı bulamadığı 
pek çok yere başkalarının kanalıy-

la ulaşmasına imkân vermektedir. 
Dediğimiz gibi bu konuda CIA ile iş-
birliğinden büyük ölçüde yararlanır. 
Ama pek çok ülkenin ulusal istihba-
rat örgütlerinin imkânlarından da 
yararlanır. 

Operasyonlar birimiyle ilgili ola-
rak özetle şunu söylemek gerekir ki 
MOSSAD sadece bir istihbarat teş-
kilatı değil aynı zamanda bir cina-
yet şebekesidir. Sadece Filistin dire-
niş örgütlerinin liderlerine yönelik 
değil Arap dünyasındaki diğer bazı 
önemli şahsiyetlere yönelik de cina-
yetler gerçekleştirmiştir. 

Cinayet listesi çok uzun olduğun-
dan hepsini burada sıralama imkâ-
nımız yok. Ayrıca cinayetlerinden 
bazılarını dolaylı bir şekilde veya 

MOSSAD'ın başarısı 
diğer devletlerin istihbarat 
örgütleriyle işbirliğinden 
kaynaklanıyor. İşbirliği 
yaptığı örgütlerin başında 
da ABD'nin ünlü istihbarat 
teşkilatı CIA gelmektedir. 
Ayrıca Avrupa'da, 
Uzakdoğu'da, Afrika'da ve 
hatta bazı Arap ülkelerinde 
yerel istihbarat örgütleriyle 
işbirliği yapmaktadır. 
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doğrudan üstlenmiş ama bazı cina-
yetlerini sahiplenmemiştir. Dolayı-
sıyla cinayet listesini tam olarak çı-
karma imkânı da yoktur. Biz bura-
da sadece bazı önemli cinayetlerini 
zikretmek istiyoruz: 

- FKÖ'nün Yasir Arafat'tan sonra 
ikinci şahsiyeti olarak bilinen Ha-
lil El-Vezir'in 16 Nisan 1988'de Tu-
nus'ta öldürülmesi.

- Lübnan'daki Hizbullah örgütünün 
ikinci adamı durumundaki Abbas 
El-Musevi'nin 16 Şubat 1992 tari-
hinde Güney Lübnan'da arabasının 
vurulması suretiyle eşi ve bir çocu-
ğuyla birlikte öldürülmesi. İsrail ha-
va kuvvetlerinin o zaman Abbas 
El-Musevi'nin aracına operasyon 
düzenlemesinde MOSSAD ajanları 
yardımcı olmuş ve bilgi vermişlerdi. 

- İslami Cihad Hareketi'nin kurucu-
su ve lideri Dr. Fethi Şikaki'nin 26 
Ekim 1995'te Malta'da öldürülme-
si. Dr. Şikaki, Filistinlilerin Libya'dan 
sürgün edilmesi işleminin durdu-
rulması için bu ülkenin liderleriyle 
görüşmek amacıyla gittiği Libya'dan 
dönerken uğradığı Malta'da kaldığı 
otelin kapısında öldürülmüştü. Şi-
kaki bu ziyaretini çok gizli gerçek-
leştirmişti. Dolayısıyla böyle bir ci-
nayetin gerçekleştirilmesinde MOS-
SAD ajanlarının Libya istihbaratıyla 
işbirliği yaptığından şüphelenildi. 
-Hamas'ın askeri kanadı durumun-
daki İzzettin Kassam Birlikleri'nin 
komutanlarından Yahya Ayyaş'ın 
5 Ocak 1996'da Gazze'de öldürül-
mesi. O zaman Ayyaş'ın kullandığı 
cep telefonuna sinyal verici takıla-
rak yeri tespit edilmiş ve İsrail hava 
kuvvetleri tarafından füze atılarak 
cinayet gerçekleştirilmişti. Telefo-
na sinyal verici takılmasında MOS-
SAD'a çalışan bir Arap ajandan ya-
rarlanılmıştı. 

- Lübnan'daki Hizbullah'ın askeri 
kanadının lideri Imad Muğniye'nin 
12 Şubat 2008'de Suriye'nin baş-

kenti Şam'ın yakınında askerî yön-
den çok iyi muhafaza edilen bir böl-
gede öldürülmesi. 

-Hamas'ın askeri kanadı durumun-
daki İzzettin Kassam Birlikleri'nin 
komutanlarından Mahmud Abdur-
rauf El-Mebhuh'un Birleşik Arap 
Emirlikleri'nin Dubai şehrinde kaldı-
ğı otelin odasında boğularak öldü-
rülmesi. El-Mebhuh o zaman özel 
bir görüşme için Dubai'ye gitmiş-
ti ve ziyaretiyle ilgili bilgiler gizli tu-
tuluyordu. Kaldığı otelde kendi kim-
liğini kullanmıyordu. Buna rağmen 
kaldığı otelin ve odasının tespit 
edilmesinde BAE istihbaratıyla yar-
dımlaşıldığı tahmin ediliyor. Bu ko-
nuda çok önemli bazı şüpheler de 
bulunduğunu söyleyebiliriz. 

MOSSAD'ın bazı önemli suikast giri-
şimleri de başarısız olmuştur. Bun-
ların başında Hamas'ın Siyasi Biri-
mi'nin eski başkanı Halid Meşal'e 
karşı 25 Eylül 1997 tarihinde Ür-
dün'ün başkenti Amman'da gerçek-
leştirilen suikast girişimini zikrede-
biliriz. MOSSAD ajanı oldukları tes-
pit edilen iki kişi Meşal'in kafasına, 
zararlı ışıklar yayan ve elektrik şo-
ku tesiri yapan bir araç tuttu. An-
cak Meşal hızlı bir şekilde hastane-
ye kaldırıldığı için kurtarıldı. Bu sui-
kast girişiminin başarısız olmasında 
Meşal'in koruma görevlisinin hız-
la müdahale ederek saldırganların 
söz konusu aracı ölümcül derece-
de tutmalarına engel olmasının da 
önemli rolü olmuştu. Koruma gö-
revlileri saldırganları izleyerek yaka-
ladı ve Ürdün güvenliğine teslim et-
tiler. Ancak o zamanki Ürdün Kra-
lı Hüseyin, İsrail'in o zaman hapiste 
olan Şeyh Ahmed Yasin'i serbest bı-
rakması karşılığında bu ajanları İs-
rail'e teslim etti. 

MOSSAD'ın Hizbullah lideri Hasan 
Nasrullah'a ve Hamas'ın askerî ka-
nadının lideri Muhammed Dayf'a 
yönelik suikast girişimleri de başa-
rısız olmuştur. Bunların dışında da 

başarısızlıkla sonuçlanan muhtelif 
suikast girişimleri oldu.

MOSSAD'ın üçüncü birimi olan psi-
kolojik savaş birimi bir tür fitne me-
kanizmasıdır. İsrail'in stratejik plan-
larıyla ilgili toplumsal kargaşaların 
çıkarılmasında, değişik siyasi grup-
ların karşı karşıya getirilmesinde ve 
buna benzer toplumsal sorunlar çı-
karılmasında bu birim devreye gi-
rer. Bu birim aynı zamanda Filistin 
davası konusunda zihinleri karıştır-
mak, yanlış kanaatler oluşturmak 
ve İsrail söylemlerinin etkili olması-
nı sağlamak amacıyla propaganda 
savaşı yürütmektedir. MOSSAD'ın 
gücünün abartılması için sürdürü-
len propaganda savaşı da bunun 
bir boyutunu oluşturmaktadır. 

MOSSAD, Siyonist terör örgütü Ha-
ganah dönemindeki ilk şeklinde ic-
ra ettiği fonksiyonunu hâlen icra et-
meye devam etmekte ve dünya-
nın değişik ülkelerindeki Yahudile-
rin işgal altındaki Filistin toprakla-
rına nakledilmesinde aracılık yap-
maktadır. 
Ayrıca Yahudi esirlerin ve kayıpla-
rın bulunması ve kurtarılması ko-
nusunda da MOSSAD'dan yararla-
nılıyor. 

Siyonist işgal yönetiminin gizli iliş-
kilerinin yani perde arkasında yü-
rüttüğü siyasi ve diplomatik ilişki-
lerin organize edilmesi ve yönlen-

MOSSAD'ın bazı önemli 
suikast girişimleri de 
başarısız olmuştur. Bunların 
başında Hamas'ın Siyasi 
Birimi'nin eski başkanı 
Halid Meşal'e karşı 25 Eylül 
1997 tarihinde Ürdün'ün 
başkenti Amman'da 
gerçekleştirilen suikast 
girişimini zikredebiliriz. 
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dirilmesi konusunda büyük ölçü-
de MOSSAD'dan yararlanılıyor. Res-
mi olarak İsrail'le diplomatik ilişki 
içine girmeyen birçok Arap ülkesi-
nin perde arkasında ilişki içine gir-
diği artık kesinleşmiş bir gerçektir. 
İşte bu ilişkilerin organize edilmesi 
işini büyük ölçüde bu örgüt yürüt-
mektedir. 

Devletin politikalarının belirlenme-
sinde de etkilidir. Topladığı bilgiler-
den hükûmetin politikalarının belir-
lenmesinde ve ileriye dönük önemli 
kararların alınmasında istifade edil-
mektedir.

ŞABAK
ŞABAK, İsrail'in iç istihbarat örgü-
tüdür. Bir diğer adı da Shin Bet'tir. 
Açık adı ise Genel Güvenlik Kuru-
mu'dur. Shin Bet ibaresi de açık 
adının İbranice söylenişinin kısalt-
masıdır. Doğrudan başbakana bağ-
lıdır. İşgal devletinin kuruluşundan 

hemen sonra kuruldu ama görev 
ve yetkileri yasal olarak 2002'ye ka-
dar belirlenmedi. Hükûmetin karar-
larına göre çalışıyordu. Kuruluşu da 
istihbaratla ilgili bazı genel kanun-
lara dayandırılıyordu. 2002'de Ge-
nel Güvenlik Kurumu (ŞABAK) ya-
sası çıkarıldı ve örgüt de bu yasaya 
göre çalışmaya başladı. 
Eleman sayısı en az olan istihbarat 
teşkilatı olmasına rağmen işgal reji-
minin en etkili istihbarat örgütü ol-
duğu söylenebilir. 
Daha çok Filistinlilere yönelik sava-
şı yürütüyor. Ancak Yahudilerden 
özellikle güvenlik teşkilatlarında işe 
alınacakların sicilleriyle ilgili de ra-
por vermektedir. Dolayısıyla ŞA-
BAK tarafından tezkiye edilmeyen 
biri kolay kolay güvenlik teşkilatın-
da göreve alınmaz. Aynı şey İsrail'in 
üst makamlarında, önemli görevle-
rinde görevlendirilecek kişiler için 
de söz konusudur. Bu gibi görevle-
re gelecek olanların da ŞABAK tara-

fından tezkiye edilmeleri istenir. 
Filistinlilere yönelik savaşında ön-
celikli amacı İsrail'e karşı planlanan 
eylemleri önceden tespit ederek, 
gerçekleştirilmesini engellemek-
tir. Bundan dolayı ŞABAK eleman-
larına sorgulama yapmak amacıy-
la Filistinlilerin evlerine veya iş yer-
lerine baskınlar düzenleme, ara-
ma yapma ve gerek gördüğü kişile-
ri sorgulama merkezlerine götüre-
rek sorguya çekme yetkisi verilmiş-
tir. Bu örgütün elemanlarına Filis-
tinlileri sorgulama esnasında itirafa 
zorlamak için işkence yapma yetki-
si de yasayla verilmiştir. Bu itibarla 
dünyada, sorgulamaya çekilen kişi-
leri itirafa zorlamak için elemanları-
na işkence yapma yetkisi veren ya-
sa çıkarmış tek devletin de İsrail ol-
duğunu düşünüyoruz. 

ŞABAK'ın görüşmeleri dinleme yet-
kisi vardır. Filistinli grupların eylem 
hücrelerinin ortaya çıkarılması için 
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çalışmalar yapmaktadır. İsrail'in ile-
ri gelen şahsiyetlerinin korunması ve 
onları hedef alabilecek eylemlerin or-
taya çıkarılması için de bu örgüt yo-
ğun çalışma yürütmektedir. İsrail'e 
yönelik casusluk faaliyetlerinin orta-
ya çıkarılması için de aktif bir şekilde 
faaliyette bulunmaktadır. 

Filistinlilere yönelik savaşında sade-
ce onların İsrail'e dönük eylemlerini 
önceden tespit etme ve gerçekleş-
tirilmesini engelleme çabası göster-
mekle kalmıyor aynı zamanda Filis-
tinlilere yönelik cinayetleri planlıyor 
ve infaz ediyor. Bu yönüyle ŞABAK 
da aynen MOSSAD gibi hem bir is-
tihbarat örgütü hem de bir cinayet 
şebekesi olarak çalışmaktadır. 

Hükûmetin kararlarının belirlenme-
sinde MOSSAD gibi ŞABAK'ın da bü-
yük etkisi vardır. Hatta, bu konuda 
İsrail'de en etkili kurum olduğunu 
söylemek mümkündür. 1995'e ka-
dar başkanının ismi açıklanmıyor-
du. O tarihten sonra açıklanmaya 
başlandı. 

AMAN
28 Aralık 1953'te kurulan AMAN, 
İsrail'in askeri istihbarat teşkilatı-
dır ve orduya bağlıdır. Askeri bilgi-
leri toplar, değerlendirir ve tasnif 
eder. Gerçekte en önemli istihbarat 
teşkilatı olarak görülür. Önemi bi-
raz da orduya bağlı olmasından ge-
liyor; çünkü İsrail ordusu çok şişirili-
yor. Bu örgütün kurulmasından ön-
ce ordunun “Meman” adlı bir istih-
barat ve operasyonlar birimi vardı.

AMAN, diğer istihbarat organlarıyla 
işbirliği içinde çalışır. Yahudilere yö-
nelik eylem hazırlıkları konusunda 
orduyu önceden haberdar etmeye 
çalışır. Altı aylık ve yıllık raporlar çı-
karır. Piyade, deniz ve ordu komu-
tanlıklarına bağlı birimleri var. Ay-
rıca bu birimlere bağlı alt birimleri 
bulunmaktadır. 

AMAN'a bağlı olarak Birim 8200 adlı 

bir özel birim bulunmaktadır. Bu bi-
rim Filistin direnişine mensup olan-
ların telefonlarının dinlenmesin-
den, tepelere kameralar yerleştiri-
lerek buralardan etrafın gözetilme-
sine kadar çok farklı işlemleri orga-
nize etmektedir. Filistinlilerin tutuk-
lanmasında bu birimin yaptığı din-
lemelerden ve aldığı kamera görün-
tülerinden yararlanılır. Bu birime 
bağlı elemanlar bazen Filistinlilerin 
telefonlarına el koyarak yaptıkla-
rı görüşmeler ve kurdukları bağlan-
tılar hakkında bilgi toplamaya çalı-
şırlar. Dinleme, kamera takibi veya 
telefonlardaki bağlantıların tespiti 
sonrasında Filistinlileri birtakım iti-
raflara zorlamak için işkenceye de 
başvuruyorlar. 

Birim 8200, Filistinlilerin hareketle-
rini yakın takibe almak amacıyla et-
rafı iyi gözetleyen bazı noktalara ve 
özellikle de tepelere büyük dijital 
kameralar yerleştirerek, şehirlerin 
girişlerine kuleler dikip üzerlerine 
kameralar yerleştirerek, aranan ve-
ya kendilerine karşı suikast planla-
nan kişilerin evlerinin veya iş yerle-
rinin yakınlarına kameralar yerleşti-
rerek Filistinlileri yakın takibe alma-
ya çalışıyor. 

Bu birim, Filistinlilerin hareketleri-
ni takip için ordunun diğer birimle-
riyle de yardımlaşarak  insansız ha-
va araçlarından (İHA) da büyük öl-
çüde istifade ediyor. İşgal rejiminin 
ileri gelen komutanlarından Gene-
ral Dan Halutz, Batı Yaka'daki sui-
kastlerin tamamına yakınında İHA 
görüntülerinden yararlanıldığını 
söyledi. İHA'lara füze takılarak sal-
dırı da düzenlenebiliyor. Bu durum 
Birim 8200'ün bilgi toplamanın ya-
nı sıra operasyonlar da gerçekleş-
tirdiğini gösteriyor. Bu uygulama-
lar ise askeriyenin istihbarat teşki-
latı durumundaki AMAN'ın da, di-
ğer iki istihbarat teşkilatı yani MOS-
SAD ve ŞABAK gibi birer cinayet şe-
bekesi olarak çalıştığını gözler önü-
ne sermektedir. 

Şaron'un 2005'te Gazze'den çekil-
mesi sırasında Birim 8200 bölge-
deki bazı hassas noktalara dinle-
me ve görüntüleme cihazları yer-
leştirdi. Sonrasında da gizli yollarla 
bu tür cihazlar yerleştirmeye çalıştı. 
Bazı önemli binalara, direniş hare-
ketlerinin ve önemli sivil toplum ku-
ruluşlarının merkezi binalarına ve 
benzer yerlere dinleme cihazları ve 
gizli kameralar yerleştirdi. 
İşgal güçleri bazen Gazze sınırı-
nı aşarak iç kısımlara doğru baskın 
düzenleme işlemlerini sırf bazı yer-
lere gizli dinleme cihazları ve kame-
ralar yerleştirmek amacıyla gerçek-
leştirmektedir. 

Polis Teşkilatının 
İstihbarat Birimi
Birer istihbarat teşkilatı olarak ça-
lışan üç ayrı örgütün yanı sıra işgal 
rejiminin polis teşkilatının da bir is-
tihbarat birimi bulunmaktadır. Bu 
birim özellikle gözaltına alınan, tu-
tuklanan, sorguya çekilen Filistinli-
lerden alınan bilgilerin değerlendi-
rilmesi için diğer istihbarat örgüt-
lerine yardımcı olmak amacıyla ça-
lışmaktadır. Aynı zamanda, tutuk-
lanan Filistinlileri İsrail'in istihbarat 
teşkilatlarıyla çalışmaya zorlamak 
suretiyle bu teşkilatlara eleman ka-
zandırmak için de çalışır. İsrail poli-
si tutuklanan Filistinlileri istihbarata 
çalışmaya zorlamak amacıyla çeşitli 
tehdit araçlarını kullanmaktadır. 

Aman birimine bağlı 
elemanlar bazen 
Filistinlilerin telefonlarına 
el koyarak yaptıkları 
görüşmeler ve kurdukları 
bağlantılar hakkında 
bilgi toplamaya çalışırlar. 
Dinleme, kamera takibi veya 
telefonlardaki bağlantıların 
tespiti sonrasında 
Filistinlileri birtakım 
itiraflara zorlamak için 
işkenceye de başvuruyorlar. 
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1949 yılında Çin Halk Cumhuriye-
ti’nin kurulmasıyla birlikte dış dün-
yaya biraz da olsa açılan Çin, o dö-
nemde izlediği komünist politika-
larla bu açılımı tam manasıyla ger-
çekleştirememiştir. Ancak, özellikle 
ağır sanayi alanında Sovyetler Bir-
liği örnek alınarak ciddi ilerlemeler 
kaydedilmiştir. 1976 yılında komü-
nist lider Mao’nun ölmesiyle bera-
ber yaklaşık 2 yıl kadar süren siyasî 
istikrarsızlık döneminden, serbest 
ticaret yanlısı Deng Xiaoping  1978 
yılında galip çıkmıştır. Soğuk Savaş 
döneminde Batıya ama bilhassa 
Amerika’ya karşı son derece düş-
manca tavır takınan ve SSCB’yi bu 
konuda yeterince sert olmadığı için 
eleştiren Çin’de iktidara Deng Xi-
aoping’in gelmesiyle, aşama aşa-
ma dış dünyaya açılmaya başlan-

mıştır. Deng Xiaoping  iktidara gel-
dikten sonra öncelikle önceki lider 
Mao’nun sürekli dile getirdiği ‘sı-
nıfsal mücadele’nin bittiğini belirt-
miştir. Ayrıca Deng Xiaoping , kal-
kınma politikasında dört önemli 
sektöre işaret etmiştir: Sanayi, Ta-
rım, Savunma, Bilim-Teknoloji. Xia-
oping, reformlara yabancı yatırıma 
izin veren Çin ve Yabancı Serma-
ye Ortak Girişimler Yasası ile başla-
mıştır. Daha sonraları, Ticarî Mar-
kalar Yasası (1983), Patent Yasası 
(1985), Yabancılarla Ekonomik Söz-
leşmeler (1985) yürürlüğe girmiş-
tir. 1986 yılında, çok daha büyük 
bir reform olan Tamamen Yabancı-
ların Mülkiyetindeki İşletmeler Ya-
sası ile Çin’de yatırım yapacak bir 
yatırımcının, yatırımın yarısını bir 
Çinliye ortak etmesine gerek kal-

mamıştır. Bu ve buna 
benzer birçok reform da 21. Yüzyılın 
ilk on yılına kadar devam edegelmiş-
tir. Anlaşılacağı üzere, bu reform-
larla beraber, ekonomik serbesti-
nin hukukî zemini oluşturulmuş ve 
de serbest piyasanın ve yabancı ser-
mayenin önü ziyadesiyle açılmış-
tır. 1978 yılında başlayan reformlar 
ile beraber Çin’in ticari hacmi büyük 
ilerlemeler kaydetmiştir. 

Çin’in ekonomik gelişim sürecine kı-
saca göz attıktan sonra, Çin-İsrail iliş-
kilerinin tarihsel seyrine dönüyoruz.
 
İsrail, devlet olarak henüz 100 ya-
şında olsa dahi İsrail ırkı vasıtasıy-
la, 100 yılı aşkın bir süredir dün-
ya ekonomisinde söz sahibi oldu-
ğu bilinen bir gerçektir. Birbirin-

ÇİN’DEKİ SİYONİST LOBİ
Enes Malik YILMAZ
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den farklı birçok sektörde Yahu-
di sermayesi bulunmaktadır: Med-
ya, gıda, tarım, silah sanayi… İsra-
il, tıpkı Birleşik Devletler’de yaptığı 
gibi, bugün de yükselen Çin eko-
nomisinde sermaye sahibi olma-
ya çalışmakta, bu yolla da yükse-
len Çin gücünü politik lobi faaliyet-
leri ile yönlendirmeye çalışmak-
tadır. Ancak burada ‘yükselen Çin 
ekonomisinden bahsederken, bu 
yükselişin İsrail/Yahudi sermayesin-
den bağımsız bir şekilde geliştiğini 
söylemek yanlış olur. Öyle ki Çin-İs-
rail ilişkileri, yüzeysel olarak da ol-
sa, yüzlerce yıl öncesine dayanmak-
tadır. 

İpek Yolu üzerinde ticaret yapan Ya-
hudi tüccarlar, Çin’in Kai Feng eyale-
tinde ciddi bir nüfus ve nüfuz oluş-
turmuşlardır. Bu ticari ilişkiler ta-
rihsel seyrinde devam ederken, 20. 

Yüzyılın başlarında, Çin’in önemli li-
man kentlerinden olan Şangay da 
Yahudi tüccarlara ev sahipliği yap-
mıştır. Bu tarihsel ticaret münase-
betiyle oluşan yakınlaşma, İkinci 
Dünya Savaşı’nda Çin’in Avrupa’da 
katledilen Yahudilere kucak açma-
yı düşünmesine kadar varacak an-
cak Çin-Almanya ilişkileri ve döne-
min şartları bu düşünceye engel 
olacaktı. 

İsrail’in Çin ile olan diplomatik iliş-
kileri de Çin’in 1949 yılında modern 
diplomasiye de Halk Cumhuriyeti 
ile adım atmasına dayanmaktadır. 
Ancak bu devlet kurulmadan önce 
de Çin, 1948 yılındaki Arap-İsrail sa-
vaşlarında tarafsız kalmıştı. 1 Ekim 
1949’da, Çin Halk Cumhuriyeti ku-
ruldu. İsrail ise bu yeni cumhuriyeti 
1 Ocak 1950’de tanıdı. Yine 1950 yı-
lında, Çin-İsrail tarafları Moskova’da 
bir araya geldi ve Çin, İsrail büyü-
kelçi ve diplomatlarını ülkeye kabul 
edeceğini belirtti. Ancak Kore Sava-
şı’nın patlak vermesi üzerine İsrail, 
ekonomik sorunları öne sürerek iliş-
kileri Moskova üzerinden devam et-
tirmiştir. 1956 İsrail’in Süveyş Hare-
katı’na kadar belirli bir düzeyde iler-
leyen ilişkiler, bu harekattan sonra 
ilişkiler tamamen kopmuştur.
 
Daha önce de belirtildiği üzere, 
70’lerin sonlarında başlayan dışa 
açılma politikası ile, yıllardan beri 
Çin’in önemli ticaret kentlerinde ya-
şayan Yahudi tüccarlar/iş adamla-
rı, Çin’de yatırım yapmaya başladı-
lar. Bilhassa, yukarıda adı geçen Ta-
mamen Yabancıların Mülkiyetin-
deki İşletmeler Yasası, bu yatırım-
ların önünü açmıştır. 1990 yılında 
da iki ülke karşılıklı büyükelçilik aç-
ma ve diplomatik misyon bulundur-
ma kararları almışlar ve 1992 yılında 
da karşılıklı olarak resmi tanıma dek-

larasyonu yayınlamışlardır. Bu dö-
nemden sonra Çin-İsrail arası ilişkile-
ri ivme kazanmıştır. Bu ilişkiler, baş-
ta tarım olmak üzere, eğitim ve silah 
satımı gibi alanlarda güçlenmiştir.
 
İsrail, Çin ile olan ticari ilişkilerini 
kimi zaman ABD ile değil, ABD’ye 
rağmen sürdürmüştür. Bu nokta-
da özellikle, 1989 yılında yaşanan 
Tian An Men olayları   sonrasın-
da, ABD ve Avrupa Birliği Çin’e si-
lah ambargosu uygulamaya başla-
dı. Bu ambargo süresince Çin, ide-
olojik müttefiki SSCB’den silah sa-
tın almaya devam etti. Bu süreç-
te her ne kadar Çin, kendi silah tek-
nolojisini geliştirme yönünde adım-
lar atsa da bu teknolojinin gerisin-
de kalmıştır. Böyle bir durumda, İs-
rail, Çin’in SSCB’den sonra en çok 
silah satın aldığı ülke olmuştur. İs-
rail, Çin’e satmayı planladığı bazı 
askeri sistemleri ABD baskısı sebe-
biyle sonradan iptal etse de yakla-
şık 4 milyar dolarlık bir silah ticareti 
gerçekleşmiştir.2 Ayrıca Çin, İsrail'in 
Asya'daki en büyük ticaret ortağı 
haline gelmiştir. 1992'de 50 milyon 
dolar olan Çin-İsrail ticaret hacmi, 
2016'da 200 kat artarak 13 milyar 
dolara yükseldi. 2016'da İsrail'deki 
Çin yatırımları, Yahudi devletindeki 
Amerikan yatırımlarını aşan 6 mil-
yar doları aştı. 

İşte tüm bu gelişmelerin peşi sıra, 
bilhassa 21. Yüzyılda İsrail, Çin’de 
lobi faaliyetlerine başlamıştır. İsra-
il’in Çin’de lobi faaliyetlerinde bu-
lunmasını kolay kılan birkaç husus-
tan bahsetmek mümkündür. Ame-
rika ve Avrupa’daki durumun aksi-
ne, Çin’de geleneksel yani tarihî ar-
ka plana sahip bir anti-Semitizm/
Yahudi karşıtlığı bulunmamakta-
dır. Bu durum, bilhassa Çin kamu-
oyunun İsrail algısını tamamiyle 

1 Tian An Men katliamı olarak da bilinen Tian An Men Meydanı olayları; 1989 yılının 15 nisan-4 haziran arasında Pe-
kin’in Tian An Men Meydanı'nda yaşanan protesto gösterilerini ve ardından gelen kanlı bastırmayı ifade eder. Göste-
riler sonucu, gerçeği yansıtmayan resmi kaynaklara göre 200-300 arası, öğrenci örgütlerine göre ise 2000-3000 arası 
ölüm gerçekleşmiştir.
2 Sudha Ramachandran, US up in arms over Sino-Israel ties, 21 Eylül 2004. Ayrıca: http://www.atimes.com/atimes/
Middle_East/FL21Ak01.html 
3 http://en.sino-israel.org/publications/signal-perspectives/china-and-israel-a-quarter-of-a-century-of-friendship/
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medyanın şekillendirdiğini göster-
mektedir ki medya sermayesinin 
de büyük çoğunluğunu elinde bu-
lunduran İsrail’in bu algıyı istedi-
ği gibi yönlendirmesi çok da zor ol-
mayacaktır. Bununla beraber, Çin 
de, tıpkı İsrail gibi, kendi içinde bir 
Müslüman sorunu barındırmak-
tadır. Çin cumhuriyetçileri ve bü-
rokratları, bu konuda İsrail devle-
ti ile mutabık haldedir. Her ne ka-
dar Çin ilk etapta Filistin yanlısı tu-
tum sergilese de İsrail, Çin’de kur-
duğu organizasyonlarla bu duru-
mu değiştirmek için lobi faaliyetle-
rinde bulunmaya çalışmaktadır. İs-
rail’in Çin’deki lobi faaliyetlerinin 
temellerinden biri de 1980-90’larda 
oluşturulan Yahudi akademik alt-
yapı ile de ilgilidir. Zaten bugün İs-
rail’in Çin’de genel olarak üniversi-
teler aracılığıyla iş yapması da bu-
nun bir sonucudur. 
İsrail, Çin’de birçok üniversitede 
çeşitli konferanslar ve eğitim dizi-
leri tertip etse de kurulan organi-
zasyonlar arasında en dikkat çe-
keni ve etkilisi 2011 yılında ku-
rulan SIGNAL (Sino-Israel Global 
Networl and Academic Leaders-
hip)’dir. SIGNAL, kamuoyundaki İs-
rail algısını düzeltmek ya da Ho-
lokost’u anlatmak için çeşitli eği-

tim programları düzenlemekte-
dir. Bunlara bir örnek olarak; SIG-
NAL, Bariyla Illan Üniversitesi ve 
Yad Vesham'la beraber, 4 ay ka-
dar süren bir eğitim programına 
sponsorluk yapmaktadır. Bu prog-
ram da Schusterman Bursları ve-
ya Diane ve Guilford Glazer Vak-
fı tarafından sağlanan ödenekler 
ile finanse edilmektedir. Genellik-
le Yad Vesham'da, katılımcıların 
Yahudi tarihsel anlatılarına ma-
ruz kaldıkları on dokuz günlük bir 
Holokost semineriyle başlar ve İs-
rail'in ulusal kurucusu ve Arap-İs-
rail çatışmasına ilişkin anlayışları-
nı içerir. Bazı katılımcılar ABD'de-
ki Brandeis Üniversitesi'ne gönde-
rilir ve İsrail Enstitüsü gibi Schus-
terman destekli birimlerle bağlan-
tılı seminerlere ve kurslara kaydo-
lurlar. SIGNAL, bu ‘İsrail Çalışmala-
rı Programları’ için kitapları ve di-
ğer kaynakları (İsrail Dışişleri Ba-
kanlığı, Kudüs Halkla İlişkiler Mer-
kezi, Amerika Yahudi Komitesi ve 
diğerleri tarafından sağlanmakta-
dır.) temin etmektedir.
SIGNAL, bu programların da öte-
sinde, Çin düşünce kuruluşları ve 
hükümet organizasyonlarıyla da 
diyaloglar kurmakta, İsrail’in söy-
lemleri için bir medya platformu 

sağlamakta ve İsrail yanlısı konuş-
macıların olduğu (Saul Singer, Ha-
rold Rhode, Dore Gold gibi) konfe-
rans turları düzenlemektedir. Ay-
rıca SIGNAL, "İsrail’in ve bölgenin 
daha doğru bir şekilde anlaşılma-
sını" teşvik etmek için devlete bağ-
lı kilit araştırma düşünce kuruluş-
larıyla stratejik diyalog kanalları 
geliştirmeye çalışmaktadır.

Sonuç itibariyle, Çin, Yahudi ser-
mayesinin de bu bölgeye kayma-
sı ve iş gücüne sahip olması do-
layısıyla dünyanın büyük güçle-
rinden biri haline gelmiştir. Hat-
ta ABD’ye borç vermesi münase-
betiyle, ABD’yi ekonomik olarak alt 
etmiştir dahi denilebilir. İsrail ise, 
tarihsel bağlarını ve statik avan-
tajlarını kullanarak Çin’de lobi faa-
liyetlerine girişmiştir. Bu yazımız-
da da İsrail’in Çin ile olan ilişkile-
rinin kısa bir tarihsel arka planını 
ve Çin’deki lobi faaliyetlerinde belli 
başlı olan birkaç tanesini ele aldık. 
Amacımız, dünya düzeninin gele-
ceği açısında büyük bir önemi haiz 
olduğunu düşündüğümüz Çin-İs-
rail ilişkilerine, farklı bir açıdan da 
bakılmasına dikkat çekmektir.

1 http://thediplomat.com/2015/04/an-israeli-lobby-in-china/
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Mirasımız Derneği’nin İstanbul İl 
Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlik-
te ortaklaşa gerçekleştirdiği “Liseli 
Gençler İlk Kıblesiyle Tanışıyor” Pro-
jesi kapsamında lise ve dengi okul-
larda seminerler düzenleniyor. Ku-
düs ve Mescid-i Aksâ’nın Müslü-
manlar için ne ifade ettiği ve günü-
müzde işgal altında olan Kudüs’te 
yaşanan insan hakları ihlallerinin 
anlatıldığı seminerlere hem öğren-
ciler hem de öğretmenler büyük il-
gi gösteriyor. 

Seminerlerde, sunumları daha ev-
vel sadece Mirasımız Derneği ça-
lışanları yapıyorken şimdi gönüllü 
hatiplerle birlikte daha fazla okula 
ve öğrenciye ulaşılması planlanıyor. 
Mirasımız Derneği sadece seminer 
vermekle kalmayıp isteyen okullar-
da karikatür ve fotoğraf sergileri de 
açıyor. İsteyen öğrenciler derneğin 
tanıtım materyallerinden ve kum-
baralarından temin ederek okulla-
rında veya sınıflarında Kudüs köşe-
leri oluşturuyorlar.

Mirasımız Derneği’nin 2 yıldır dü-
zenlediği Aksâ Akademisi’nden me-
zun olan gençler artık hem İstan-
bul’da hem de talep eden diğer il-
lerde okul, yurt ve kültür merkezle-
rinde Kudüs ve Mescid-i Aksâ’yı da-
ha geniş kitlelere duyurmaya çalışa-
caklar. 2018 yılında toplam 88 okul-
da yaklaşık 8.000 öğrenciye ulaş-
mayı başaran derneğin hedefi 2019 
yılında 250 okulda 15.000 öğrenci-
ye ulaşmak.

Mirasımız Derneği’nin bir başka he-
defi ise İstanbul ile başlayan ve ara 
ara Anadolu’ya taşıdığı seminerleri 
her ilde düzenli ve sürekli hale ge-
tirebilmek. Bunun için gerekli altya-
pıyı oluşturmanın zorluğuna dikkat 
çeken Mirasımız Derneği Başkanı 
Muhammet Demirci; “Ne kadar zor 
olursa olsun gençler bu ümmetin 
geleceğidir. Onları eğitmek, bilinç-
lendirmek ve yol göstermek zorun-
dayız. Kudüs yeniden bizim olacak 
ve bu da gençlerle mümkün olacak-
tır” diye konuştu.

LİSELİLER 
İLK KIBLESİYLE 
TANIŞMAYA 
DEVAM EDİYOR
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Değerli büyüğümüz araştırmacı yazar Ali Haydar 
Haksal ağabeyimiz ile Mirasımız Derneği Basın 
Sorumlusu ve Başkan Danışmanı Halis Mutlu ve-
rimli bir söyleşi yaptılar. Ali Haydar Bey’in son ça-
lışmasının bir ucu da Kudüs olunca sohbetin tadı 
damağımızda kaldı. Ama önce Ali Haydar Haksal’ı 
tanımayanlar için kısa bir biyografisini sunmakta 
yarar var.

“ÜÇ 
SEMAVİ DİN 
DİYE 
BİR ŞEY 
YOKTUR.”

Ali Haydar Haksal

O dönemlerde Yahudilerin bir 
etkisi yok. Başlangıç döneminde 
zaten Yahudiler batılılar tarafından 
dışlanan bir topluluktu. Rusya, 
Almanya, Avusturya, Polonya, 
İspanya gibi ülkelerde şehirlerde 
koloniler halinde yaşıyorlardı. Ama 
Müslümanların yaşadığı bölgelerde 
mesela Endülüs’te ve Osmanlı 
Devleti sınırlarında Yahudiler 
hep özgür olmuştur. 
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Ali Haydar Haksal, 16 Mayıs 1951 tari-
hinde Bingöl, Yayladere’ye bağlı Has-
köy’de doğdu. İlkokulu, üçüncü sınıf dâ-
hil babasının yanında okudu. 1960 yılın-
da babasını kaybetti. Elazığ İmam Hatip 
Lisesini bitirdi [1975]. Erzurum’da Edebi-
yat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölü-
münü bitirdi. [1979]. Marmara Üniver-
sitesi, İlahiyat Fakültesi İslâm Düşünce-
si Anabilim Dalında yüksek lisans yaptı. 
Kur’an-ı Kerim’de Güzel Kavramı adlı tezi 
hazırladı.

1980- 1986 yılları arasında Mavera dergi-
sinde öykü ve diğer yazıları yayımlandı. Bir 
grup arkadaşıyla birlikte Yedi İklim dergi-
sinin kurucuları arasında yer aldı. 1987 
tarihinden itibaren aylık olarak yayımlan-
maya başlayan derginin sahipliğini ve yazı 
işleri müdürlüğünü üstlendi. Dergi yayımı-
nı hâlen sürdürüyor.

Öykü çalışmalarına lise yıllarında baş-
ladı. Mavera, Yönelişler, İslâm, Kayıtlar, 
Yedi İklim, Hece, Yansıma, Kaçak Yayın, 
Anadolu Gençlik, Yeni Dünya, EDEP, Türk 
Dili, Genç Okur, Yeni Devir, Millî Gazete 
gibi dergi ve gazetelerde öykü ve yazıla-
rı yayımlandı. Hâlen Millî Gazete’de kö-
şe yazarlığı yapıyor. Uluslararası sem-
pozyumlara katıldı, tebliğler sundu. Ülke 
içinde çok sayıda konferans verdi. 
Sesim Bana Yetmiyor adlı öykü kitabı ile 

Türkiye Yazarlar Birliği 1987 yılı hikâ-
ye, Yitik Yaşamın Güncesi adlı romanıy-
la Tuzla Belediyesi Roman Yarışması’n-
da 2.lik, 2013 yılı Ömer Seyfettin Hikâye 
yarışmasında Güneşe Koşan Adam öykü 
kitabı, 2014 yılında Yazarlar Birliği İstan-
bul Şubesi tarafından Üstat Sezai Kara-
koç ile ilgili çalışmalarından dolayı yılın 
ödüllerini aldı.

Öykü, eleştiri, inceleme, deneme, roman, 
gezi ve araştırma türlerinde çalışmaları 
sürüyor. Baskıya hazır öykü kitapları ve 
çok sayıda, deneme, eleştiri, inceleme, 
araştırmaları bulunmaktadır.

HALİS MUTLU; Hocam, öncelikle sağ-
lığınız sıhhatiniz nasıl? Yeni bir çalış-
manız var mı?

ALİ HAYDAR HAKSAL; Hamdolsun. 
Şu aralar fazla bir sıkıntım yok. Bu ara-
lar benim İslâm düşüncesinin batılı 
düşünürler üzerindeki etkilerini konu 
alan geniş bir çalışma serim başladı. 
Marmara İlahiyat Fakültesi’nde yük-
sek lisans yaparken Bekir Karlığa Hoca 
benden François Chateaubriand’ın Pa-
ris Kudüs Yolculuğu kitabı üzerine bir 
çalışma yapmamı istedi. Oradan yola 
çıkarak bugün 5-6 cilde varan bir ça-
lışma ortaya çıktı. İlki “Doğu Büyüsü -1 
Ah Kudüs” ismiyle çıktı.
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HALİS MUTLU; Bu çalışmanın temeli 
neye dayanıyor?

ALİ HAYDAR HAKSAL; Batılı düşünür-
lerin Kudüs’e bakışını ve Kudüs’ün on-
lar için önemi ve değerini konu alıyor. 
Bu çalışmanın başlangıcında François 
Chateaubriand’ın yanı sıra Andre Gide, 
Oscar Wilde, Corneill, Cervantes ve Puş-
kin gibi batılı düşünürleri ele aldım. Rah-
metli hocam Orhan Okay; “sen madem 
ki böyle bir çalışma yapıyorsun o zaman 
bunları havza olarak ele al. ” dedi. Ben-
de bunun üzerine daha evvel Puşkin ile 
ilgili çalışma yapmama rağmen bu ki-
taba onu almadım. Daha sonra Tolstoy 
ve Dostoyevski ile Rus havzası üzerine 
çalışma yaptım. Hâlâ devam ediyorum. 
İkinci cilt İspanya merkezli Cervantes’le 
başlayıp Kazancakis ile devam eden bir 
çalışma. Benim bu çalışmalarım aslında 
bir nevi Oryantalizm’in arka planını ko-
nu alıyor.

HALİS MUTLU; Peki, bu batılı düşü-
nürler Kudüs’e niye önem veriyorlar? 
Yahudilerin bu düşünürler üzerinde 
bir etkisi var mı?

ALİ HAYDAR HAKSAL; O dönemler-
de Yahudilerin bir etkisi yok. Başlan-
gıç döneminde zaten Yahudiler batılı-
lar tarafından dışlanan bir topluluktu. 
Rusya, Almanya, Avusturya, Polonya, 
İspanya gibi ülkelerde şehirlerde kolo-
niler halinde yaşıyorlardı. Ama Müslü-
manların yaşadığı bölgelerde mesela 
Endülüs’te ve Osmanlı Devleti sınırla-
rında Yahudiler hep özgür olmuştur. 
Tarihe baktığınızda Filistin’den kovul-
maları da Müslümanlardan kaynak-
lanmamıştır.. Romalılar tarafından sü-
rüldüler ve sürgün hayatları da o za-
mandan beri devam ediyor. Benim bu 
çalışmalarımın merkezinde Jacques Le 

Goff’un Ortaçağ’da Entellektüeller di-
ye bir eseri var. Aziz Pierre 10. Yüzyılda 
İslâm coğrafyasını dolaşıyor ve özellik-
le Endülüs’e gidiyor. Diyor ki; “Haçlı Se-
ferlerinde biz bir türlü sonuca varamı-
yoruz. Hep yenilgilerle karşılaşıyoruz. 
Bizim bu aşamada bunları alt etmemiz 
mümkün değil çünkü dünyanın yarı-
dan fazlası Müslüman olmaya başla-
dı.” O zamanlar dünya tanımlamasına 
bugünkü gibi Amerika, Avustralya ve 
hatta Afrika’nın bir kısmı dâhil değil. O 
zaman dünya tanımı Avrupa, Asya, Ku-
zey Afrika ve Ortadoğu’dan ibaretti. O 
düzlemde bakıldığında hakikaten İs-
lâm hızlı bir şekilde yayılıyordu. Onla-
rın deyimiyle “Yapılacak ilk iş Muham-
med’in Anayasası’nı (Kur’an’ı ) Latin-
ce’ye çevirmekti ” Bahsettiğim kitapta 
da İslâm bir yılanın zehri olarak anlatı-
lıyor. Hatta kitapta Efendimiz (Sav) bir 
ejderhanın başı olarak sakallı ve zehirli 
bir yılan şeklinde tasvir edilmiş. Onla-
ra göre insanlığın bundan kurtulması 
gerekiyor. 

HALİS MUTLU; Oryantalistlerin zeh-
ri yani..

ALİ HAYDAR HAKSAL; İşte bu bahse-
dilen dönemde Müslümanları içeriden 
anlayıp kavrayabilme girişimleri başlı-
yor. Oryantalizm de böyledir zaten.

Bu çalışmaları yaparken Cervantes ör-
neği üzerinde bir hayli durdum. 2.cilt-
te de onunla ilgili geniş bir çalışma var. 
Cervantes, İnebahtı savaşında Arnavut 
Memi tarafından esir alınıyor Osman-
lı Donanması’nın komutanı Kılıç Ali Pa-
şa’ya satılıyor. Cervantes 4 yıl boyun-
ca Müslümanların esaretinde yaşıyor. 
Bu esnada Kılıç Ali Paşa onu İstanbul’a 
kadar getiriyor ve kendi yaptırdığı ca-
minin yapımında amele olarak çalıştı-
rıyor.Cervantes’in bu bağlamda günü-
müze kadar gelen iki önemli eseri var. 
Biri Don Kişot diğeri de Örnek Alınacak 
Hikâyeler. Don Kişot romanında ken-
disi şöyle der; “Bu eser bana ait değil. 
Endülüs’teki kitaplar yakıldığı zaman 
bunları ben yanan kitaplar arasından 
aldım birisine çevirttim. Bu o kitaptır.” 

Kitabın birinci cildine baktığımızda bu-
nu net olarak görüyoruz. Çünkü orada 
Müslümanların yaşadığı bir dünyayı ve 
ruh hâli anlatılıyor. Onun asıl eseri Ör-
nek Alınacak Hikâyeler Don Kişot’tan 
10 yıl sonra yayınlanmıştır. Kendisi bu 
kitap için “Katalan edebiyatının ilk te-
lif eseri budur” demiştir. Bu kitapta bir 
batılı gözüyle Endülüs’te, Cezayir’de, 
Kuzey Afrika’da ve Osmanlı dönemin-
de kendilerince nasıl asimile edildikle-
rinin, Müslümanların genel durumları 
üzerinde duruyor. O tarihlerden itiba-
ren bu sefer batılı aydınlar Müslüman-
ların dünyalarını kavrama gayretine gi-
riyorlar. Yedi İklim’de yayınlanan çalış-
malarımın birisinde Gerard de Nerwall 
‘i konu almıştım. Nerwall, Fransız Hü-
kümeti desteğiyle Kahire’ye gidiyor ve 
burada bir yıla yakın kalıyor. 

Daha önceki oryantalistlerin gelip dışa-
rıdan gözlemlerle olayları yorumladık-
larını ve Müslümanların iç dünyalarını 
yeterince kavrayamadıklarını ileri sü-
rüyor.  Nerwall, Kahire’ye ilk geldiğinde 
Franklar arasında yaşamaktansa hal-
kın arasında yer bulabilmek için önce 
bir köle satın alıyor ve bir Müslüman 
mahallesine yerleşiyor. Onların iç dün-
yalarını ve yaşam biçimlerini kavrama-
ya çalışıyor. Sonraki yıllarda İstanbul’a 
da geliyor ve gayrimüslimlerin bir ara-
da yaşadığı Beyoğlu’nu tercih etmeyip 
Arapça bilmenin avantajıyla bir Müslü-
man kisvesiyle Sultanahmet’e yerleşi-
yor. Aslında bütün Oryantalistlerin te-
mel amaçları Müslümanların iç dünya-
sını kavramak ve ele geçirmek…

Aslında bütün 
Oryantalistlerin temel 
amaçları Müslümanların 
iç dünyasını kavramak 
ve ele geçirmek…

Hz. Ömer Efendimiz’in 
bir gün eline Tevrat’a 
ait parçalar geçiyor. O 
da heyecanla Efendimiz 
(sav)in yanına koşuyor. 
Efendimiz (sav) onları 
görür görmez “onları 
hemen yırt at” buyuruyor. 
Bakmaya dahi gerek 
görmüyor.
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HALİS MUTLU; Bunu da “başardılar” 
diyebilir miyiz?

ALİ HAYDAR HAKSAL; Evet, oldukça 
başarılı olduklarını söylemek müm-
kün. Örnek vermek gerekirse, bizim 
ilahiyatçılarımızın ve bir takım çevrele-
rin sıklıkla kullandığı bir İbrahimi din-
ler ya da semavi dinler tanımlaması 
var. Ben buna katılmıyorum. Bu ta-
nımlamalar yanlıştır. Hristiyanlık ve 
Yahudilik için “muharref olmuş din-
ler ya da kültürler” demek doğru olur. 
Ama bizim iç dünyamıza girmeleriyle 
birlikte bize ait kavramları da ele ge-
çirdiler.

HALİS MUTLU; Kur’an ifadesiyle ehl-i 
kitap demek daha doğru olur değil mi? 

ALİ HAYDAR HAKSAL; Evet, buna dair 
örnekte var. Hz. Ömer Efendimiz’in bir 
gün eline Tevrat’a ait parçalar geçiyor. 
O da heyecanla Efendimiz (sav)in yanı-
na koşuyor. Efendimiz (sav) onları görür 
görmez “onları hemen yırt at” buyuru-
yor. Bakmaya dahi gerek görmüyor.

Steven Runciman’ın Haçlı Seferleri Ta-

rihi kitabında İncillerin Hz. İsa’nın ölü-
münden 100 yıl sonra yazılmaya baş-
landığı belirtiliyor. Fransız Düşünür Er-
nest Renan der ki; “Bunlar Hz. İsa’nın 
arkadaşlarının hatıralarıdır.” Andre Gi-
de der ki; “İncil ilahi bir eser olamaz. 
Onda hüküm yoktur.” Tolstoy; “Kilise 
Hristiyanlığı bizim dinimiz değildir. Bi-
zim dinimiz Hz. İsa’nın Hristiyanlığıdır.” 
diyor. Tolstoy’un hikâyelerine baktı-
ğınız zamanda köylülerin Hristiyanlık 
anlayışını Kilise’nin anlayışından daha 
değerli bulduğu görülüyor. Baktığımız 
zaman, Kazancakis, Chateaubriand ve 
Nerwall gibi sayısız gezgin yani oryan-
talist doğuya ve Kudüs’e geliyor. Gele-
meyenler de edindikleri bilgilere daya-
narak Kudüs ve Müslümanlar ile ilgili 
çok sayıda eserler yazmışlardır. Böyle 
Voltaire, Victor Hugo gibi çok sayıda 
yazar ve düşünür var. Bunların tama-
mının ruhları orada çünkü medeniyet-
lerinin çıkış merkezi Kudüs.
Medeniyetler din merkezlidir. Bizim 
için doğru olan Yahudilik ve Hristiyan-
lığa din değil kültür olarak bakmaktır. 
Hakiki bir İncil veya Tevrat’tan söz ede-
meyiz dolayısıyla ilahi bir kitaptan söz 
edemeyiz.

HALİS MUTLU; O halde şunu mu an-
lamalıyız; “ Yahudi kitabı Tevrat gibi bir 
tanımlamanın Müslümanlar tarafın-
dan yapılması doğru değildir.” 

ALİ HAYDAR HAKSAL; Doğru değil, 
zaten temel problem de bu. Biz Müs-
lümanlar olarak Kur’an’ın hükmü olan 
“İnned dîne indâllâhil islâm” (Allah 
nezdinde hak din İslâm'dır.) diyoruz. 

Medeniyetler din 
merkezlidir. Bizim için 
doğru olan Yahudilik ve 
Hristiyanlığa din değil 
kültür olarak bakmaktır. 
Hakiki bir İncil veya 
Tevrat’tan söz edemeyiz 
dolayısıyla ilahi bir kitaptan 
söz edemeyiz.
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Dolayısıyla Müslümanlar, Yahudiliği ve 
Hristiyanlığı hiçbir zaman bir din ola-
rak görmüyor. Bu da doğal olarak Ya-
hudiler ve Hristiyanlar için büyük bir 
problem. Bu sebeple özellikle 1960’tan 
sonra Papalığın Müslümanlarla bir di-
yalog oluşturma çabası var.

HALİS MUTLU; Bunda da başarılı ol-
dular.

ALİ HAYDAR HAKSAL; Evet, kimi ta-
savvufi gruplar ve cemaatler bunun 
üzerine safça atladılar. Hatta güya 
Efendimiz’in (sav) metodunu uygulaya-
rak, Efendimiz’in (sav)i kendi dönemin-
de krallara mektup yazmasını örnek 
alarak tebliğ yapmaya kalktılar. Onla-
ra göre Papalığa böyle bir mektup ya-
zarlarsa Papa bundan etkilenecek ve 
Müslüman olacaktı! 

Oysa Katolik dünyası bu konuda ol-
dukça katı bir tutum içerisindedir. Pa-
pa’nın son Türkiye ziyaretinde bunu 
gördük. Efendimiz’e (sav) hakarete va-
ran sözler sarf etti ve gelen tepkiler 
sonrasında sadece “üzgünüm” demek-
le yetindi.

Yani bir özür dileme değil çünkü onla-
rın inancının temelinde Tanrı, Oğul ve 
Ruh’ül Kudüs var.

Hiç bir zaman İslâm’ı bir din Efendi-
miz’i (sav) peygamber olarak kabul et-
mediler. Onların tek derdi kendi inanç-

larını Müslümanlara nasıl kabul ettire-
bilecekleridir.

HALİS MUTLU; Aslında bunu da üç se-
mavi din argümanı ile başardılar. Bazı 
kürsü sahibi hocalarımız bile üç sema-
vi din tanımını çok pervasızca kullana-
biliyorlar.

ALİ HAYDAR HAKSAL; Evet, kullanı-
yorlar ve bunu bir öykünmeciliğin ya-
nı sıra bazen de “Doğu Duygusallığı” 
dediğimiz saf bir ruh haliyle yapıyor-
lar. Birisi biraz İslâm’a yaklaştığı zaman 
onun gerçek niyetine bakmaksızın he-
men sahipleniliyor.

Mesela Victor Hugo, İslâm coğrafyası-
nı hiç dolaşmamış. Aynı şekilde Volta-
ire’de hiç gelmemiş. Bu ikisi korkunç 
şekilde İslâm’a saldıran batılı aydın-
lardır. Politik amaçlı yaklaşımlarla bu 
adamlar birden bire farklı bir şekilde 
kabul edilmeye başlandı. Victor Hugo 
son dönemde Efendimiz’i (sav) öven 
bir şiir yazmış. Hayatı boyunca Efendi-
miz’e (sav) küfür eden bu adam nasıl 
oluyor da bu şiiri yazabiliyor!

Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 
bir akademisyen uzunca bir çalışma ile 
Victor Hugo’nun nasıl Müslüman oldu-
ğuna dair ispata girişmiş. 

Bu da bana oldukça garip geliyor.
Victor Hugo bu şiiri niye yazıyor? Yaptı-
ğım çalışmalarda şu sonuca vardım,
Victor Hugo’nun babası Napolyon’un 
önemli komutanlarından birisi. Napol-
yon Malta’yı işgal edip Kahire’ye geçtik-
ten sonra üç bildiri yayınlıyor. Bu bil-
dirilerden birisi askerlere dönük. Diyor 
ki; “Sakın, Müslümanlara karşı agresif 
olmayın. Onlar için burada olduğunuzu 
anlatmaya çalışın. Kendinizi sevdirin.”

Ezher Uleması’nı topluyor ve Mısır hal-
kına Diyor ki; “Bizim size karşı herhan-
gi bir kastımız yok. Sizin dininize, kita-
bınıza, peygamberinize karşı bir hede-
fimiz yok. Biz sizi Osmanlı zulmünden 
kurtarmak ve özgürleştirmek için bu-
radayız.”

Osmanlı’yı da tedirgin etmemek için 
“Malta zindanlarında sizin esirleriniz 
vardı onları serbest bıraktık. İşte bu-
raya da bunun için geldik” şeklinde bir 
savunma yapıyor.

Medeniyet Üniversitesi’nden bir aka-
demisyen arkadaş bu metinlerin oriji-
nallerinin kendisinde mevcut olduğu-
nu ve tercüme ettiğini söyledi. Bana 
da bu tercümeleri verdi ben de çeşitli 
yazılarımda bu mektupları kullandım. 
Ayrıca Edward Said de Oryantalizm ki-
tabında bu konuya değiniyor. Öte yan-
dan Voltaire’in Mohammedanism and 
Fanatisme adlı bir eseri var. Bu Efen-
dimiz’e (sav) hakaret eden bir piyestir. 
Bu piyeste güya Efendimiz (sav) Mekke 
Şerifi’nin güzel bir cariyesine göz koyu-
yor ve bu sebeple Hz. Ömer ile birlikte 
Mekke’ye gelerek savaş açıyor. Hatta 
Mekke Şerifi’ni zehirlemeye yelteniyor 
vesaire.. Alçakça bir tasvir.

Tüm bu İslâm düşmanlığının yanı sıra 
Voltaire’in Kilise’ye karşı da bir müca-
delesi var. Sadece onun değil o dönem 
hemen her batılı aydın bu mücadele-
nin içerisinde. Rönesans sonrası laik-
lik tanımının ortaya çıkmasının nedeni 
de Kilise Hristiyanlığının insanların ih-
tiyaçlarına yeterince cevap verememe-
si oluyor. Bu tanım (laiklik) Kilise’ye di-
yor ki; “Sen burada kal, ahiret işlerine 
sen bak. Bu dünyanın işlerine biz ba-
kacağız.”

Victor Hugo’nun babası 
Napolyon’un önemli 
komutanlarından birisi. 
Napolyon Malta’yı işgal edip 
Kahire’ye geçtikten sonra 
üç bildiri yayınlıyor. Bu 
bildirilerden birisi askerlere 
dönük. Diyor ki; “Sakın, 
Müslümanlara karşı agresif 
olmayın. Onlar için burada 
olduğunuzu anlatmaya 
çalışın. Kendinizi sevdirin.”

Rönesans sonrası 
laiklik tanımının ortaya 
çıkmasının nedeni de Kilise 
Hristiyanlığının insanların 
ihtiyaçlarına yeterince 
cevap verememesi oluyor. 
Bu tanım (laiklik) Kilise’ye 
diyor ki; “Sen burada kal, 
ahiret işlerine sen bak. 
Bu dünyanın işlerine biz 
bakacağız.”
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Özetle, hem Victor Hugo’nun bu şiiri 
yazma nedeni hem de Voltaire’in son 
zamanlarında sergilediği yaklaşım aslın-
da diğer batılı aydınların yaptığı gibi İs-
lâm coğrafyasını içten kuşatma ve Müs-
lümanların iç dünyalarını keşfederek 
onları elde edebilme amacını taşıyor.

HALİS MUTLU; Yani içerden nasıl çü-
rütebiliriz? Derdindeler. Tüm bu çalış-
malarının hedefi de Kudüs’e sahip ol-
mak ve Kudüs üzerinden dünya hâki-
miyetini elde edebilmek.

ALİ HAYDAR HAKSAL; Benim “Do-
ğu Büyüsü” dediğim şey de tam olarak 
bu. Yani Kudüs bir merkez. Yahudiler 
de, Hristiyanlar da, Müslümanlar da Ku-
düs’ü merkez almışlardır. Burada du-
rum biz Müslümanlar için biraz farklı. 
Üstad Sezai Karakoç’un ısrarla üzerinde 
durduğu Hz. Âdem’den günümüze ge-
len İslâm Medeniyeti tanımı var. Bu ta-
nımlama bizim için önemli. Bütün pey-
gamberler bizim medeniyetimizi temsil 
ederler. Sapkın görüş ve inançlar bizi 
ilgilendirmez. Sonuçta bütün peygam-
berler bizimdir. 

Ancak Müslümanların dengesini bo-
zan bir takım yaklaşımlar var. Örne-
ğin bizim öğrencilik yıllarımızda cami-
lerde, kürsülerde sıklıkla dillendirilen 

ve hatta takvim yapraklarında ve ki-
taplarda sıklıkla rastladığımız, Alman 
Prensi Bismarck’ın Efendimiz (sav) için 
övgü dolu bir ifadesi var: “Ey Muham-
med, ben senin zamanında yaşamış 
olsaydım önünde kemal-i hürmet-
le eğilirdim” Aslında bu politik amaçlı 
bir yaklaşımdır. Adam Müslüman ol-
mamış ama kürsülerde hocaefendiler 
bangır bangır övgüler düzüyorlar.

En büyük problemlerimizden biri, ge-
rek batıcı aydınların ve o ruha men-
sup olanların, gerek cemaatlerin ve 
ilahiyatçıların bunları önemsemesi-
dir. Efendim neymiş, “Bismark böyle 
söylemiş.” Madem böyle söylemiş. O 
halde gelsin Müslüman olsun. Din or-
tada, kitap ortada, medeniyet ortada 
ama Müslüman olmuyor. Bunlar sa-
dece Müslümanlara şirin gözükmek 
amacıyla söylenmiş politik sözlerdir. 
Victor Hugo’nun şiiri de, Voltaire’nin 
sözleri de, Tolstoy’un yaklaşımları da 
böyledir. Hepsinin ortak noktası Müs-
lümanlığı kabul etmemeleridir. Tüm 
bunlar bizim de dengemizi bozuyor. 

HALİS MUTLU; Hocam, yapılması ge-
reken nedir?

ALİ HAYDAR HAKSAL; Kendi kav-
ramlarımızı yeniden tanımlamamız 
ve kendi kavramlarımızla konuşma-
mız gerekiyor. Yani İbrahim milleti di-
yorsak, İslâm Milleti diyorsak, İslâm 
Devleti diyorsak, İslâm ruhunu ta Hz. 
Adem’den günümüze getiren çizgiyi 
devam ettirmemiz gerekiyor.

HALİS MUTLU; Yani Kudüs’e geri dön-
memiz, Kudüs’e uyanmamız gerekiyor 
değil mi?

ALİ HAYDAR HAKSAL; Doğru ama bu 
sadece Kudüs’le ilgili değil. Mekke’de eli-
mizden gitmek üzere. Ortada bir Kâbe 
kaldı. Maalesef onunda ruhu çekilmeye 
başlandı. Bir an önce gerçek bir İslâmî 
bilince sahip olmamız gerekiyor.

En büyük problemlerimizden 
biri, gerek batıcı aydınların 
ve o ruha mensup olanların, 
gerek cemaatlerin ve 
ilahiyatçıların bunları 
önemsemesidir. Efendim 
neymiş, “Bismark böyle 
söylemiş.” Madem böyle 
söylemiş. O halde gelsin 
Müslüman olsun. Din 
ortada, kitap ortada, 
medeniyet ortada ama 
Müslüman olmuyor.
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İSRAİL’İ DOĞURAN 
HAREKET
SİYONİZM (5)
Thedore Herzl  ve Alman 
İmparatoru II. Wilhelm
Suna DURMAZ
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I. Siyonist Kongre’de “Dünya Siyonist 
Örgütü” başkanlığına seçilen Thedo-
re Herzl, Filistin’i kolonileştirmek için 
gerekli olan yasal hakkı elde etmek 
üzere diplomatik girişimleri başlatmak-
la vazifelendirildi. Herzl’in diplomatik 
görüşmelerinde izleyeceği politika şöy-
le olacaktı: Her ülkenin nabzına göre 
şerbet verilip, o ülkenin Siyonizm’den 
elde edeceği çıkarlar dile getirilecekti. 
Örneğin;

• Yahudilerin toplu halde Filistin’e 
göçmeleriyle Batı’da giderek artan An-
ti-Semitizm’in ( Yahudi düşmanlığı) önü 
alınabilinirdi.
• Toplu göç sayesinde Sosyalist akımın 
ve devrimci örgütlerin taraftar sayısın-
da büyük ölçüde azalma olacaktı.
• Osmanlı bünyesine yerleştirilecek 
olan Yahudiler, Batı’nın doğudaki çıkar 
bekçileri olacaktı. Ve Batı, bu unsurların 
can ve mal güvenliğini bahane ederek 
Osmanlının iç işlerine kolayca karışabi-
lecekti.
• Osmanlının ayakta durmasında çıka-
rı olan ülkeler (Almanya)de Siyonizmi 
desteklemekten büyük çıkar sağlaya-
caktı. Zira ‘Avrupa’nın Hasta Adamı’ 
Siyonistler tarafından iyileştirileceğin-
den, bu çıkarlar garanti altına alınmış 
olacaktı. 
• Filistin’de kurulacak olan bir Yahudi 
Devleti, Asya kıtası Arapları ile (Lübnan, 
Suriye, S. Arabistan, Irak, Körfez ülke-
leri) Kuzey Afrika (Libya, Mısır, Cezair  
Tunus, Fas gibi ) Arapları arasında bir 
sed oluşturacaktı.

Diplomatik görüşmeler için kolları sı-
vayıp harekete geçen Thedore Herzl, 
önce Alman İmparatoru II. Wilhelm 
(1888–1918)  ile görüşülmesi gerekti-
ğine inanıyordu. Zira, Osman Devleti 
ile  ekonomik ve diplomatik olarak 
yakın bağları olan Almanya, Filistin’de 
bir Yahudi kolonisi kurulabilmesi için 
Osmanlı nezdinde aracı olabilirdi. 
Ayrıca, bu koloni Almanların da işine 
yarayacaktı. Siyonistlerin çoğu Almanca 
konuşan insanlar olduklarından, Alman 
kültürünü doğuya taşıyabilirlerdi. 
Herzl bu düşünceler içindeyken, almış 

olduğu davet üzerine 1898’ in Eylül 
ayında Almanya’nın Viyana Büyükelçisi 
Kont Philip zu Eulenburg ile görüşmeye 
gitti. Büyükelçiyle yapılan görüşmenin 
neticesi tam da Hezl’in istediği gibi ol-
du. Kont Eulenburg, Herzl’in Siyonist 
planından çok hoşlanmıştı. Bu planı 
daha yüksek Alman makamlarına ile-
tebilmesi için Herzl’i, o sıralar bir resmi 
ziyaret için Viyana’da bulunan Alman 
Dışişleri Bakanı Prens Bernhard von 
Bülow ile görüştürdü. Ancak Prens Bü-
low plana karşı soğuk davrandı.

Prens Bülow’un Siyonist plana karşı 
olumsuz davranması üzerine başka yol-
lar aramaya kalkan Herzl, bir ay sonra 
bir sürprizle karşılaştı. Kont Eulenburg, 
Alman İmparatoru’nun İstanbul’a resmi 
bir ziyaret yapacağını ve bu ziyaret es-
nasında kendisiyle görüşme imkanını 
elde edebileceğini bildirdi. 

Bu haber üzerine 13 Ekim tarihinde 
trenle İstanbul’a doğru yola koyulan 
Herzl, 18 Ekim günü İmparatorla gö-
rüştü. Yıldız sarayında yapılan görüşme 
olumlu geçmiş olduğundan, İmparator 
II. Wilhelm (Kayzer)  Herzl’e “ Benim 
Sultan’a sormam gereken şeyleri kısaca 
yaz ve Bülow’a ver. Daha sonra gereği-
ne bakacağım” dedi. (A History of İsrael 
sh:48)

Kayzer, Avrupa’nın birçok yerinde hız-
la yayılan Yahudi karşıtı hareketlerin 
Almanya’da zirvede olduğunu biliyor-
du. Almanlar, Yahudilerin aşağı ırktan 
olduklarını iddia ediyor ve  Almanya 
için zararlı unsurlar olarak gördükle-
ri bu insanları ülkelerinden kovmak 
istiyorlardı. Bu sebeplerden dolayı, 
“Yahudilerin Filistin’de iskan edilmele-
ri halinde belki de ülkemdeki Yahudi 
Sorununu çözümleyebilirim” diye dü-
şünüyordu. Hatta siyonizme sempati 
duyduğunu dahi açıklamaktan geri 
kalmamıştı. Herzl’e verdiği sözü yeri-
ne getiren Kayzer, Filistin meselesini 
Sultan Abdulhamid’e açmış, kendileri 
(Almanlar) için baş belası olan Yahu-
diler’den kurtulmak istediklerini dile 
getirmişti. Ancak Sultan Abdulhamid 

nezaketle konuyu kapatmıştı. Bu görüş-
meden kısa bir müddet sonra İstanbul 
ziyaretini sona erdirerek Yakın Doğu 
ziyaretinin ikinci durağı olan Kudüs’e 
gitti.

İmparatorun kutsal yerleri kapsayan 
gezisine 127 Osmanlı memuru ve as-
keri refakat etti. Alman İmparatoruna 
ziyaret sırasında mihmandarlık edecek 
heyetin başında, Mehmed Şakir Paşa 
vardı. Şakir Paşa Padişah’a sunmak 
üzere İmparatorun Suriye, Lübnan ve 
Kudüs ziyaretlerini anlatan bir günlük 
kaleme almaya başladı. İstanbul’da 
yayınlanan İkdam Gazetesi muhabiri 
İsmail Zühtü’de geziyi yazı dizisi şeklin-
de okurlarına anlatmak üzere notlar 
tutuyordu. 
(Doç. Kürşad Karcagil “II. Wılhelm’in 
Osmanlı İmparatorluğunu Ziyareti Ve 
Mihmandarı Mehmed Şakir Paşa’nın 
Günlüğü (1898))

II. Wilhelm ve beraberindekiler Ku-
düs’te Nazım Paşa, Tevfik Bey ve 
Belediye Başkanı Yasin el-Hâlidi ta-
rafından resmi bir törenle karşılandı. 
Kendisine büyük ilgi gösterilip geçtiği 
yerlere halılar döşendi. Kayzer’in Kudüs 
ziyaretinin sebebi, İngilizlerin 1849 da 
yapmış oldukları “İsa Katetrali” –Christ 
Church Cathedral”den sonra Avrupa-
lılar tarafından inşa edilen ikinci kilise 
olan “Lutheran Church”un vakfedilme 
merasimi münasebeti olarak görü-
nüyordu. Hakikatte ise, Almanya’nın 
Ortadoğu’da büyük bir ağırlığının bu-
lunduğunu dosta düşmana gösteren 
bir boy gösterisiydi! (The Politics of Ch-
ristian Zionism sh:29)

Sultan Abdulhamid, siyonizmi destek-
leme fikrinden caydırsın diye Hariciye 
Bakanı Tevfik Paşayı Kayzer’in yanın-
da Kudüs’e gönderdi. Tevfik Paşa 
yolculuk boyunca Kayzer’e Osmanlı 
Sultanı’nın bağımsız bir Yahudi Devleti 
hedefleyen Siyonizm hareketine karşı 
olduğunu söyleyip durdu ama bu söz-
lerin etkili olmadığı aşikardır.

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Herzl 
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amacı uğruna bıkıp usanmadan çalış-
maya ve bu uğurda eşikler aşındırmaya 
kararlıydı. Kayzer Kudüs’e gidince, bir 
görüşme fırsatı daha ya-
kalama ümidiyle Kudüs’e gitti. (Diaries  
sh:112-116) Kudüs’e vardığında Kayzer 
ile görüşme fırsatı kollayan Herzl, bir 
ara Tevfik Paşa ile görüşme imkanını 
elde etti. Bu görüşme esnasında, Os-
manlı-Alman dostluğunun derecesini 
öğrenmek için Paşanın ağzından laf 
almaya kalktı. Zira, Siyonist dava için 
izlenecek siyaseti belirlemekte Paşanın 
ağzından alınacak olan malumatlara 
ihtiyaç vardı. 

Türkiye’nin Almanya ve Avusturya 
dostluğundan fazla bir şey elde ede-
mediğini Herzl’e söyleyen Mahmud 
Nedim’in aksine, Tevfik Paşa’nın Sultan 
ve Türk halkının Alman dostluğuna ve 
Alman kültürünün Osmanlı ülkesine 
ithal edilmesine büyük bir nimet olarak 
baktıklarını ağzından kaçırması, Herzl’i 
heyacanlandırmıştı.” Kayzerle görüşme 
esnasında bu Osmanlı-Alman dostlu-
ğunu kullanmalıyım” diye düşündü. 
(Diaries sh:112 )

1898 yılı Kasım ayında Kayzer ile gö-
rüşme fırsatını yakalayan Herzl,  Al-
man himayesi altında Siyonistler 
tarafından işletilecek olan bir İmtiyazlı 
Arazi Kalkınma Şirketi (Chartered Land 
Development Company)’nin kurulma-
sını teklif etti. İmparator böyle bir dav-
ranışın Almanların Osmanlı içişlerine 
müdahale anlamına geleceğini, bu du-
rumun ise İngiltere, Fransa ve Rusya’yı 
ayağı kaldıracağını söyleyerek teklifi 
reddetti. (İsrail’in Doğuşu sh:19) 

Kayzer’den umduğunu bulamayan 
Herzl, bu defa Rusya’ya yanaşmayı 
denedi. Rus Çarı’na aracılar göndere-
rek Siyonizm’in Çar karşıtı hareketleri 
susturacak olan bir karşı hareket teşkil 
edebileceğini dile getirdi. Buna göre 
şayet Rusya Filistin’e yapılacak olan 
Yahudi göçüne destek verirse, buna 
karşılık olarak Rus Yahudisi işçi ve 
talebelerin Bolşevik hareketine katıl-
mamaları sağlanacaktı. Bundan başka, 

Yahudilerin Filistin’e göçmesiyle Ku-
düs’te bulunan Ortodoks kiliselerin 
konumu Osmanlı idaresi altındaki ko-
numundan daha iyi olacaktı (!)  
(Mevkıf ed-Devle el –Osmaniyye min 
Hareketis-Sihyoniyye sh: 160)

Filistin’e Yahudi Göçü (Aliyah)*

Politik Siyonizm’in öncüsü sayılan The-
dore Herzl’in Yahudiler için bir vatan 
bulma uğruna yaptığı cambazlıkları bir 
tarafa bırakıp, göç meselesini daha iyi 
anlayabilmek için biraz geriye gitmek 
gerek. Zira, Filistin Müslümanları Ya-
hudi ve Hıristiyanlara karşı göstermiş 
oldukları adâlet ve hoşgörüye mukabil, 
tarif edilemez bir zulüm ve gasp hare-
keti ile karşı karşıya kalmıştır.

Kudüs’ün 2 Ekim 1187 tarihinde fet-
hedilmesiyle, Filistin topraklarının 
Haçlılardan kurtarılarak tekrar müs-
lümanlara kazandırılması zirveye 
ulaşmıştı. Salâhaddin Eyyubi’nin Haç-
lıların 15 Temmuz 1099’da yapmış 
oldukları katliamın öcünü alacağını 
tahmin edenler yanılmışlardı. Katliam 
şöyle dursun, büyük komutan gayri 
Müslimlere derin hoşgörü göstermiş, 
şehirde kalmak isteyen Hıristiyanlara 
güvence vermiş, ayrılmak isteyenlere 

de müsaade etmişti. Haçlıların Mescid-i 
Aksa’ya yapmış oldukları zulme karşılık 
olarak, Hıristiyanların ilk kilisesi olan 
‘Kıyamet Kilisesi’nin yıkılmasını talep 
edenleri “Akarraha Omaru ve ehdümü-
ha ene!?/ Ömer’in kabul ettiğini ben mi 
yıkacağım !?“diyerek azarlamıştı. (Filistin 
et-Tarihul Musavvır sh:147)

Yahudilere gelince: Haçlı katliamı son-
rasında Filistin’de bir elin parmakları 
sayısınca Yahudi kalabilmişti. Bunlar 
Hayfa, Lüd, Beytlehem ve Küdüs’te bo-
yacılık yaparak yaşıyorlardı. Haçlılardan 
kaçmış olan Yahudilerin fetih sonra-
sında tekrar Filistin’e girmelerine izin 
verilmesiyle, genellikle İspanya ve Gü-
ney Fransa’dan olmak üzere bir kısım 
Sefardim* Yahudisi Filistin’e dönmüştü. 
(Mevkıf ed-Devle el-Osmaniyye min Ha-
reketis-Sihyoniyye sh:76)

Araplar Kudüs’ün fethinden beridir 
gayri müslimlerle son derece uyum 
içinde yaşamışlardı. Özellikle de Mu-
sevilerle. Arap kültürünü benimseyip, 
kendileri gibi Arapça konuşan Sefardim 
yahudileriyle beraber yüzyıllardır aynı 
topraklar üzerinde İslam dininin gerek-
tirdiği hoşgörü sayesinde barış içinde 
yaşamaktaydılar. Karşılıklı ziyaretlerde 
bulunup birbirlerinin bayramlarını kut-
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luyorlar ve ticari ilişkiler kuruyorlardı. 
Filistin Osmanlı idaresine geçtikten son-
ra da aynı durum devam etti. Sayıları 
birkaç bini bulan ve genellikle de el-Ha-
lil, Tabariyye, Safed ve Kudüs civarında 
ikamet etmekte olan bu Yahudiler, 
Osmanlı millet sistemi dahilinde hu-
zur içinde hayatlarını sürdürüyorlardı. 
Kimse onlara karışmıyor ve Filistin top-
rakları üzerinde bir Yahudi toplumunun 
yaşamasından da kimse rahatsız olmu-
yordu. Ancak, zamanla bu mefhumlar 
değişmeye başladı ne yazık ki.

Zira, 1881-1897 tarihleri arasında Rusya 
ve Polonya’dan Filistin’e göçen Aşke-
nazi Yahudilerinin el-Celil ve çevresiyle 
sahil bölgelerinde toplam 139.230 dö-
nüm arazi satın almaları ve içinde 3867 
Avrupalı yahudinin yaşadığı 17 adet 
yerleşim bölgesi kurmaları, bu hicretin 
altında masum sebepler yatmadığını 
gösterdiğinden, Araplar göçmen yahu-
dilerden kuşkulanmaya başlamışlardı.

Sosyalist fikirlerle dopdolu olan kavgacı 
karakterli göçmen Yahudiler, Osmanlı 
devletinin mülkü olan (miri arazile-
ri) otlakları gasp ediyorlar, Arapların 
kullanmasına engel oluyorlardı. Bu 
yüzden, Filistinli fellahlarla ( çiftçiler) 

göçmenler arasında zaman zaman 
çatışmalar meydana geliyordu. Buna 
rağmen, göçmenlere karşı organizeli 
ve silahlı bir karşı koyma olamamıştı 
ne yazık ki! Sebep ise, Fellahların 1881 
yılında çıkarılan ve yahudilerin ancak 
Osmanlı uyruğuna geçmeleri şartıyla 
Filistin’e göçmelerine izin veren kanuna 
güvenmeleriydi. (Tarihu Filistin fi Avahi-
ri’l Ahdi’l Osmani sh:230-231)
Osmanlı Devleti’nin Filistin’i gözden çı-
karmayacağını çok iyi bilen Filistinliler, 
yine de tedbiri elden bırakmamışlardı. 
Olabilecek kötü ihtimalleri göz önüne 
getirerek,  24. 6. 1891’de Sadrazam’a 
göndermiş oldukları bir telgrafla Bâb-ı 
Âli’den Filistin’de Yahudi göçmenlere 

arazi satışı yasağının getirilmesini talep 
etmelerini istediler. Ayrıca, Osmanlı 
meclisindeki temsilcileri olan Şükrü 
Aseli, Ruhi Hâlidi ve Said el-Hüseyni’den 
de meseleyi meclise sunmalarını talep 
ettiler. (Tarihu Filistin sh:67-68)

Sosyalist fikirli Siyonistlerden rahat-
sız olanlar sadece Araplar değildi. 
Yahudilerin toplu halde Filistin’e göç 
etmemeleri gerektiğine ve daha da 
önemlisi Mesih gelmeden önce siyasi 
bir varlık sahibi olmamalarına inanan 
Ortodoks Yahudiler de göçten rahat-
sızdılar. Ve bu rahatsızlıklarını Osmanlı 
resmi makamlarına bildirmişlerdi. (Ori-
ginal Sins sh:139)

*Aliyah: İbranicede “yükselme/yukarı çıkma” anlamında olup,  Yahudilerin sürgünden, yani diasporadan, İsrail yurdu olarak iddia edilen Fi-
listin’e tek tek veya gruplar halinde gelişini ifade etmektedir.  Siyonizm hareketi ile birlikte, Filistin’de Yahudi nüfusunun artışı oldukça hızlı bir 
şekilde gerçekleşmiş olup, 1880’lerde Filistin’de 35.000 Yahudi varken bu sayı 1900’lerin başlarında hızla artmaya başlamıştır.  İngiliz işgali son-
rasındaki ( 1917) 10 yıl içinde yaklaşık 100.000 Yahudi göçmen Filistin’e giriş yapmış ve böylelikle bu tarihlerde var olan Yahudi nüfusu Filistin 
nüfusuna oranla, % 10’lardan % 17’lere yükselmiştir. Arz-ı Mev’ud olarak vasıflandırdıkları Filistin’e dönmek ve altı köşeli Davut yıldızı altında 
yeniden vücuda gelmek için ısrarla Filistin bölgesine göç eden Yahudiler, 1917’de nüfusun % 8’ini, Filistin topraklarının da  % 2,5’ine sahip ol-
muşlardı. 1947’de nüfusun % 31’ini, Filistin topraklarının da % 6-7’sini ele geçirmiş oldular. Bkz:Sedat Kızıloğlu “İsrail Devleti’nin Kuruluşuna 
Kadar Geçen Süreçte Yahudiler Ve Siyonizm’in Gelişimi” http://dergipark.gov.tr/download/article-file/181032 

*Seferdim: İbranicede İspanya Yahudilerine verilen ad. 
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Tercüme: Suna Durmaz

Türkiye’nin Filistin 
Davası’na Desteği 
Nasıl Etkin Olur?
* Fâdi Zatari
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Türkiye’nin gerek resmi gerekse halk 
nezdinde Filistin davasına vermiş 
olduğu destek,  Filistin halkının 
bağımsızlık yolunda gösterdiği 
direnişin en önemli dayanaklarından 
biridir. Türkiye Filistin davasına karşı 
kurulan komplolara karşı açık ve net 
bir şekilde karşı koymuştur. Örneğin: 
Amerika Başkanı Donald Trump’ın 
Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul 
ettiğini ilan etmesini kesin bir dille 
kınamış; konuyu görüşmek için İslam 
Birliği Teşkilatı’nı acil toplantıya da-
vet etmiştir. Böylece, Türk halkının ve 
devletinin işgalci İsrail’in ırkçı 
politikalarına karşı daima Filistin 
halkının yanında olduğunu göster-
miştir. Bununla beraber; Türkiye’nin 
Filistin davasına vermekte olduğu des-
teğin daha etkin olabilmesi için bazı 
önemli hususlar mevcuttur:

Türkiye’de Filistin davası Kudüs ile sınırlı 
tutulmaktadır. Öyle ki: Kudüs Filistin dir; 
Filistin Kudüs’tür gibi bir algı var. 
Şüphesiz ki, Kudüs-ü Şerif Filistin’in 
kalbi ve en önemli şehridir. Buna rağ-
men; Filistin davasını Kudüs ile sınırlı 
tutmak Filistin ve Filistin halkının 

geleceği üzerinde olumsuz etki 
yapmaktadır. Bir başka deyişle, Filistin 
davası detayları çok olan zor davadır. 
Meselenin tüm detayları göz önünde tu-
tularak direnişe destek olunmalıdır.
Ne yazık ki; Türkiye’de bazı üniversiteler 
ve araştırma merkezleri İsrail üniversi-
teleri ve araştırma merkezleri ile işbirliği 
içinde çeşitli konularda konferanslar 
yapmaktalar. Oysa, İsrail üniversiteleri 
İsrail’in ırkçı politikalarını desteklemek-
tedir. İsrail üniversiteleri sadece silah 
üretim ve geliştirme fabrikaları olarak 
kalmıyor, Filistinlileri her gün öldüren 
veya haklarını çiğneyen subay ve gene-
raller yetiştiriyor.

Mesela; Hayfa Üniversitesi ve Milli Gü-
venlik Merkezi. Bu merkezin uyguladığı 
“ Milli Güvenlik ve Stratejik Araş-
tırmalar” adlı bir programı var. Bu 
programda, sözde “İsrail Savunma Or-
dusu”na yüzlerce subay yetiştirilmiştir. 
Ve bu subaylardan bazıları her gün Filis-
tinlilerin haklarını çiğnemektedirler.                                                                                  

Filistin davasının destekçisi ve savu-
nucusu olan Türkiye’nin üstlendiği rol 
icabı,  İsrail ile akademik işbirliğini 
boykot eden bir siyaset izlemesi ve bu 
konuda öncü olması gerekir.

Türkiye’de Filistin davasıyla alakalı 
söylemler duygusal olarak oldukça 
kuvvetli olmakla beraber, Filistin’den 
gelen haberlere göre hızla değişe-
bilmektedir. Buna binaen; duygusal 
söylemlerin Filistin davasına kalıcı 
hizmet edecek stratejik planlara ve fiili 
adımlara dönüşmesi elzemdir ki bazı 
sorulara cevap verilebilsin. 
Bu sorulardan bir kaçı:

1: Türkiye’nin resmi ve gayri resmi 
kurumları, Türk halkını Filistin davası 
hususunda nasıl bilinçlendirmeli?

2:  Türkiye Filistin halkının bağımsızlık 
yolundaki direnişini nasıl desteklemeli?

3: Türkiye, yakın ve uzak gelecekte 
olumlu ve kalıcı değişimler gerçekleştire-
bilmesi için Filistin halkına nasıl destek 
olmalı?
4: Bölgesel rolü icabı, Türkiye Hamas ve 
Fetih Hareketi arasında kalıcı bir anlaş-
ma sağlanması için neler yapabilir? 

Bu konuda daha birçok “soru”nun 

muhatabı olan Türkiye, Filistin halkına 
ve davasına yönelik olan duygusal 
yaklaşımı etkili adımlar haline dönüş-
türme kabiliyetindedir. 

Filistin davası hususunda Türkiye’de 
yapılan araştırmalar, konferans ve 
dersler genellikle din ve tarih üzerine 
odaklanmıştır.  Bu iki konu Filistin dava-
sını anlamakta çok önemli unsurlardır 
elbette.  Ancak; konunun sosyal, siyasi 
ve kültürel yönleri ihmal edilmektedir. 
Filistin davası farklı boyutları ile işlen-
meden tam anlamıyla anlaşılamaz. 
Bu durum Siyonist oluşumu (İsrail) 
anlamada da geçerlidir.

Filistin halkının varlığını inkar eden, 
Siyonizm Felsefesi ancak tüm detayları 
incelenerek anlaşılabilir.

“Halksız Topraklar Topraksız Halka” 
sloganı ile Filistin şehirleri ve köyleri-
ni gasp ederek kurulan İsrail, binlerce 
Filistinliyi katledip yüz binlercesini yerle-
rinden etmekle kalmadı sadece, Filistin 
halkını toptan yok saydı.  Ve bu siyaseti-
ne devam etmektedir. Dolayısıyla, İsrail 
uluslararası camia tarafından boykot 
edilmediği sürece, öldürme ve gasp üze-
rine kurulu olan ırkçı politikasına devam 
edecektir. Siyonist İsrail’e ekonomik, ikti-
sadi, kültürel, akademik vs.. gibi bir çok 
alanda boykot uygulanmalıdır. Beyazla-
rın üstünlüğünü kabul eden 
ırkçı Güney Afrika Devleti, kendisine 
karşı uygulanan uluslararası boykot 
neticesinde çökmüştür. Aynı politika, 
İsrail üzerine uygulandığı takdirde, bü-
yük bir tehlike ile karşı karşıya olduğunu 
fark edip Filistinlilere karşı uyguladığı 
ırkçı politikalarından vazgeçecektir.

Son olarak: Filistin davası sadece 
Filistinlilerin değil, tüm Müslüman-
ların davasıdır. Hatta, insanlık ve 
adalet meselesidir. Her bir insan bu-
nun sorumluluğu altındadır. Türkiye, 
dünyadaki tüm mazlumlara destek 
vermekle tanınmaktadır. Bu yüzden, 
insanlık ve adalet meselesi olan Filis-
tin davasına destek olmada santrafor 
görevini üstlenmelidir ki, mukaddes 
toprakların mazlum halkı haklarına, 
adalete ve özgürlüğe kavuşsun.

*Kıdemli Araştırmacı, İslam ve Küresel 
İlişkiler Merkezi, İstanbul 
Sabahattin Zaim Üniversitesi.
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TÜRK EDEBİYATINDA 
KUDÜS TEMASI -3
2.2. Mehmet Akif İnan
Çok fazla şiir kaleme almamasına rağmen, Mescid-i 
Aksa şiiri sebebiyle “Kudüs Şairi” olarak nitelendirilen 
Mehmet Akif İnan, sadece bu şiiriyle bile Karakoç’un 
uyandırdığı duyarlığın ilk takipçileri arasında sayılmış-
tır. Mescid-i Aksa şiiri ilk olarak 4 Ekim 1979 tarihinde 
çıkan ve “İslamcı” bir gençlik dergisi olarak kabul edi-
len Akıncılar dergisinin beşinci sayısında yayımlanmış-
tır. Derginin yarım sayfasını kaplayan şiirin üstünde 
ise İnan’ın Öldüren Zehir başlıklı yazısı yer almıştır. 

Altı bendden oluşan şiirinde Mescid-i Aksa’yı oldukça 
mahzun bir düş atmosferinde ve ağlayan bir çocuk gi-
bi tasvir eden İnan, Müslümanlığın bu kutsal mabedi-
nin zulüm altında olmasına duyulan kayıtsızlığı İslamî 
bir hassasiyetle dile getirerek aslında bir bakıma yaşa-
dığı dönemin “genç İslamcı kuşağının” duygularına ter-
cüman olmuştur:

Ve Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yer altı nehri çağlıyordu
…
Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde
Götür Müslümana selam diyordu
Dayanamıyorum bu ayrılığa
Kucaklasın beni İslam diyordu.
(İnan, 1979: 3)

2.3. Cahit Zarifoğlu
Mehmet Akif İnan’la aynı kuşaktan olan Cahit Zarifoğ-
lu da Kudüs ve Filistin davası konusunda söyleyecek 
sözü olan şairlerdendir. Kudüs’ün yanı başında Beyrut 
ve Filistin’de yapılan katliama bir tepki olarak yazdığı 
şiiri, onun bu konudaki içsel tepkilerinin adeta bir dı-
şavurumudur. İslami muhtevanın en güçlü hissedildiği 
şiirlerden birisi ise Daralan Vakitler’dir. Filistin’de yaşa-
nan dramın duyurulmaya çalışıldığı bu şiirde etken bir 
tavır içerisinde olan şairin, kendisini olayların akışına 
bırakmak istemediği ve yaşanılanlara karşı mücadele 
etme arzusu açıkça görülür. O, yanlışların düzeltilmesi 
için bir çaba içindedir (Paksoy, 2016: 422).
Daralan Vakitler şiirinde, Beyrut’ta yapılan zulüm ve 
haksızlığa karşı Müslümanların vurdumduymaz bir ta-
vır sergilemesini anlatırken, özellikle Beyrut’un, Ku-

düs’ün yanı başında oluşunu ön plana çıkaran Zari-
foğlu, zulmün İslam’ın mahremi olan Kudüs’ün 

çok yakınında olduğuna dikkat çeker:
Beyrut'un gözyaşları şimdi,

Kudüs'ün yanı başında
Müslümanlarsa uzakta,
Sanki başka
Gelinmez bir dünyada.

Mustafa ÖZTÜRK
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(Zarifoğlu, 2013: 59)

2.4. Nuri Pakdil
Günümüz edebiyatında Kudüs ile özdeşleşerek edebî 
ve fikrî üretimlerinde bu kavrama en çok vurgu yapan-
lardan biri de Nuri Pakdil’dir. Onun sanat ve fikirlerinin 
arka planında Kudüs’le beraber bütün Orta Doğu coğ-
rafyasının izlerine rastlamak mümkündür.

Nuri Pakdil dünyasında Ortadoğu’nun özel bir yeri var-
dır. Eserlerinde Mekke, Medine, Kudüs, Şam, Cezayir, 
Endülüs yani tüm Ortadoğu mutlaka yer almaktadır. 
Sadece eserlerinin isimlerine bakmak bile yeterlidir. 
(Arap Saati, Arap Şiiri-Güldeste) Pakdil’e göre Batı’nın 
tüm kuşatmalarına rağmen, evrensel insan söylemi Or-
tadoğu halklarının içinden fışkıracaktır. Çünkü Ortado-
ğu köklü bir öğretinin mirasçısıdır (Bedir, 2004: 303).

Kudüs temasını ele aldığı şiirlerini İslamî bir lirizmle yo-
ğuran Pakdil’e göre Kudüs, insanlığı sevebilmenin ilk 
kapısı ve gerçek bağımsızlığı savunmanın ilk kalesidir. 
Bu düşüncelerini, “Kudüs sevilmeden insanlığa giril-
mez. Bizim için daha da özel bir konumu vardır: Ku-
düs’ü savunmak gerçek bağımsızlığı savunmaktır

(Pakdil, 2014b: 65).” şeklinde ifade eder. Kudüs ve Filis-
tin davasına derin bir bağlılık besleyen şair için bu bağ-
lılığın yürekten bir hâl aldığı görülür. 

Nuri Pakdil’in Ortadoğu ilgisinde özellikle Filistin’in ve 
Kudüs’ün ayrı bir önemi ve değeri vardır. Pakdil, İstan-
bul’dan Ankara’ya taşınırken yanına sadece üç şey alır: 
Kudüs fotoğrafı, yazı makinesi ve çantası. Buradan da 
fark etmekteyiz ki Pakdil’in ömür yoldaşlığını yazdıkları 
ve Kudüs sevgisi yapmıştır (Temel, 2013: 109).
Pakdil’in sanatında Kudüs imgesinin en somut ve sim-
ge hâlini Anneler ve Kudüsler (Pakdil, 2014a) şiirinde 
görmekteyiz. Anneler ve Kudüsler şiiri ilk defa Edebiyat 
Dergisi’nin Ocak 1972 tarihli sayısında Ebubekir Sonu-
mut müstear ismiyle yayınlanmaya başlanmıştır. Şiirin 
yayınlandığı dönemin politik gelişmeleri hatırlandığın-
da, Altı Gün Savaşları olarak anılan Arap-İsrail müca-
delesinin Müslümanların yenilgisiyle sonuçlandığı ağır 
bir psikolojik ortam söz konusudur. Müslümanların bir 
kez daha yenilgi ve utanç sarmalına bulanmışlığının 
anlatıldığı şiirin odağında, her şeye rağmen umut ve 
direnişin yankısı dizelere dökülmüştür.
Anne ve Kudüs imgelerinin İslamî bir lirizmle birleşti-
rildiği Anneler ve Kudüsler, Kudüs ve Filistin davası te-
melinde gelişen edebî birikimin adeta efsane şiirleri 
arasına girmiş, İslam dünyasında yaşanan zulümlerin 
Kudüs üzerinden simgesel bir ifadesine dönüşmüştür. 
Pakdil’in 1972-1974 yılları 
arasında kaleme 
aldığı şiir, beş 
ayrı bölüm-
den oluş-
maktadır. 
Şiirin en 
dikkat 
çeken 
üçün-
cü bölü-
mü Ocak 
1972’de 
kaleme 
alınmıştır:
Tûr Dağı'nı 
yaşa Ki 
bilesin 

47

EKİM - KASIM - ARALIK 2018

www.mirasimiz.org.tr



nerde Kudüs 
Ben Kudüs'ü kol saati gibi 
taşıyorum
Ayarlanmadan Kudüs'e
Boşuna vakit geçirirsin
Buz tutar
Gözün görmez olur
Gel Anne ol
Çünkü anne
Bir çocuktan bir Kudüs yapar
Adam baba olunca İçinde bir Kudüs 
canlanır
Yürü kardeşim
Ayaklarına bir Kudüs gücü gelsin
(Pakdil, 2014a: 14)

Kudüs’ü benliğinde taşıyan Pakdil, 
Kudüs’ü devamlı zihinde tutmanın 
gerekliliğini “Ben Kudüs’ü kol saa-
tı gibi taşıyorum / Ayarlanmadan 
Kudüs’e / Boşuna vakit geçirirsin” 

dizeleriyle dile getirirken, şiirinde-
ki iki ana imge olan Anne ve Kudüs 
arasındaki ilişkiyi de, “Gel Anne ol / 
Çünkü anne / Bir çocuktan bir Ku-
düs yapar”  biçiminde dile getirir. 
Şair, İslam ümmetinin içine düştü-
ğü eziklik ve umutsuzluğu aşma-
nın Kudüs’ün maneviyatından alı-
nacak güçle mümkün olabileceğini 
de, “Yürü kardeşim / Ayaklarına bir 
Kudüs gücü gelsin” dizeleriyle ifade 
eder. Kudüs’ün şahsında İslam üm-
metinin düçar olduğu hazin duru-
mu sık sık dizelerine döken Pakdil, 
bu umutsuzluk duygusuyla beraber 
umut ve direnişi de işlemeyi ihmal 
etmemiştir.

2.5. Arif Ay
Nuri Pakdil gibi bütün İslam coğraf-
yasını, bu coğrafyanın acılarını yü-

reğinde hissederek sanatında bu 
coğrafyaya yer veren şairlerden bi-
risi de Arif Ay’dır. İlk şiiri 1975 yılın-
da Nuri Pakdil’in çıkardığı Edebiyat 
Dergisi’nde yayımlanan Ay, bu an-
lamda Pakdil’in takipçisi de sayılır 
(Komisyon, 2010: 152). Arif Ay’ın Şi-
irimin Şehirleri (Ay, 2011) adlı eseri, 
onun İslam coğrafyası konusunda-
ki hassasiyetini çok çarpıcı bir şekil-
de ortaya koyar. İslam medeniye-
tinin gelişim sürecinde manevi ve 
kültürel değerleriyle belirleyici ol-
muş İstanbul, Semerkand, Şam, Ku-
düs, Buhara, Kahire, Mekke, Medi-
ne, Bağdat, Grozni ve Bosna gibi on 
bir şehir üzerine yazdığı şiirlerinde 
şair, bu şehirleri konuşturarak duy-
gu ve düşüncelerini etkili bir üslup-
la yansıtmayı başarmıştır. Eserin en 
önemli bölümlerinden olan “Kudüs 
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Konuşuyor” da Kudüs’ün İslam tari-
hi içindeki asli anlamına gönderme-
lerde bulunurken, Filistin toprakları-
na ve halkına ıstırap çektiren Yahu-
di işgalcilerden hesap soran direniş-
çi bir ruh hâli ortaya koyar. Kudüs, 
bütün İslam dünyasının 20. yüzyıl-
da kanayan yarası olmuştur. Bunun 
sebebi, bu şehrin İsrail devletinin 
eline geçmiş olmasıdır. Dolayısıyla, 
edebiyatımızda Kudüs’ün diğer şe-
hirlerle kıyaslandığında ayrı bir yeri 
vardır. Kudüs bu çağın Müslüman-
ları için bir acıdan, bir hüzünden, 
bir ayrılıktan ibarettir. “Kudüs Konu-
şuyor” şiiri beş bölümden oluşur. İlk 
üç bölümde Kudüs’ün peygamber-
ler tarihine beşiklik etmiş geçmişi 
vurgulanırken, son iki bölümde bu 
kutlu geçmişin kana bulanışı üzerin-
de durulur. Yani dün ve bugün ça-

tışması şiirin tüm bölümlerine ya-
yılmıştır. Dünden bugüne, tarihten 
günümüze uzanan çizgi, şiirin bö-
lümleri arasında gayet muntazam 
bir biçimde paylaştırılmıştır. İlk bö-
lümde Hz. Davut, Hz. Musa ve Hz. 
İsa’nın şehirdeki izlerine gönderme 
yapılır. İkinci bölümde Peygambe-
rimiz ve Miraç hadisesi vurgulanır. 
Üçüncü bölümde Peygamberimi-
zin Kudüs için söylediği övgü dolu 
sözler alıntılanır: “Ey Kudüs! Allah’ın 
seçtiği toprak ve onun kullarının va-
tanı! (…) Sana doğru inen çiğ tane-
leri bütün hastalıklara şifa getiriyor. 
Çünkü geldiği yer, Cennet’in bahçe-
leri”. Dördüncü bölümde geçen, “İn-
sanlığın çarpan kalbi vuruldu / İnsa-
nın kendini gördüğü ayna / tuz buz” 
mısraları, okuyucuyu beşinci bölü-
me hazırlar. Beşinci bölümde ise 

zulüm, kan, kahır, gözyaşı, beddua 
vardır. Zira Kudüs, 20. yüzyılda, Ba-
tı’nın Müslümanlara uyguladığı zul-
mün, öfkenin simgesidir (Harmancı, 
2013: 247-248).

Kudüs ve bu temanın kapsamında 
yer verilen Filistin davası konusun-
daki hassasiyeti edebî ürünlerinde 
işleyen şair ve yazarlar yukarıda be-
lirtilen isimlerle sınırlı değildir. Sezai 
Karakoç’un öncülüğünü yaptığı ede-
biyatta Kudüs hassasiyeti onun çağ-
daşı veya ardından yetişen kuşak-
tan birçok ismi etkilemiş, bu isimler 
benzer kaygılarla Kudüs temasını 
sanatlarına taşımışlardır. Mustafa 
Miyasoğlu¸ Osman Sarı¸ Metin Önal 
Mengüşoğlu¸ Cahil Yeşilyurt¸ İlhami 
Çiçek¸ Ahmet Mercan¸ Ali Göçer¸ Re-
cep Garip¸ Şeref Akbaba¸ Mustafa 
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Yürekli¸ Gökhan Akçiçek¸ Bünyamin 
Doğruer¸ Hüseyin Atlansoy¸ Cevat 
Akkanat¸ Mürsel Sönmez¸ Seyfettin 
Ünlü¸ Kemal Sayar ve Özcan Ünlü 
gibi pek çok isim aynı yolu izleye-
rek İslamî damardan beslenen Ku-
düs hassasiyetini öne çıkaran ve Fi-
listin’deki zulmü dile getiren edebî 
ürünler ortaya koymuşlardır.

SONUÇ
Müslümanların, Mekke ve Medine ile 
beraber üç kutsal şehirden biri ola-
rak kabul etmesi, İslam’ın ilk kıblesi 
olan Mescid-i Aksa’nın burada olması 
ve pek çok peygamberin yaşadığı ya 
da uğradığı bir yer olmasından dola-
yı Kudüs, her devirde Müslüman top-
lumların zihin ve gönül dünyalarında 
zengin bir çağrışım birikiminin kaynağı 
olmuştur. Sözü edilen birikimin oluş-
masında tarihî ve kültürel öğelerin ro-
lünü de saymak gerekir. Günümüzde, 
sayılan bu öğeler arasına, İsrail’in Ku-
düs’ü işgal ederek oradaki halka yaptı-
ğı zulmün kavramsallaştırılmış ifadesi 
olan “Filistin davasını” da eklemek ge-
rekir. İzah edilen öneminden dolayı, 
bir tema olarak Kudüs’ün Türk edebi-

yatında geçmişten günümüze, ne şe-
kilde ve hangi sıklıkta işlendiği soru-
su değer kazanmaktadır. Bu konuyu 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Türk 
edebiyatının iki ana kesiti olan Klasik 
Türk edebiyatı ve Modern Türk edebi-
yatı kapsamında ortaya konan edebî 
birikime başvurmak gerekir.

Ortaya konan edebî birikimin niceli-
ği dikkate alındığında Kudüs’ün Klasik 
Türk edebiyatında sık işlenen tema-
lardan biri olmadığı sonucuna varıl-
maktadır. Seyahatnâme, fetihnâme ve 
mirâciye türünde verilen eserlerin sı-
nırlı sayıdaki örneklerinde, Kudüs’ün 
doğrudan ve dolaylı bir şekilde ele 
alındığı görülmektedir. 

Özellikle Hz. Peygamber’in Miraç muci-
zesini konu alan mirâciye türü eserler-
de, Miraç hadisesinin Kudüs’te geçme-
sine dayalı olarak, Kudüs’e yer verildi-
ğini söylemek mümkündür. Fakat bu-
rada da Kudüs temasının ana temayı 
teşkil etmediğinin altını çizmek gerekir. 
Kudüs temasının, klasik edebiyata na-
zaran modern edebiyatta daha sık iş-
lendiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Sezai 

Karakoç’un, 1969’da Mescid-i Aksa’nın 
İsrail tarafından yakılmasına duyduğu 
tepki üzerine Diriliş’te kaleme aldığı Ey 
Yahudi isimli şiiri modern edebiyatta 
Kudüs’le ilgili ortaya konan ilk edebî ve-
rimdir. Şairin bunu takip eden Kudüs, 
Filistin Davası ve İslam coğrafyası te-
malı şiir ve yazıları, o günden bugüne 
pek çok takipçi edinmiş ve bu anlam-
da geniş bir literatür ortaya konmasına 
ön ayak olmuştur. Karakoç’un öncülü-
ğünü yaptığı; M. Akif İnan, Nuri Pakdil, 
Cahit Zarifoğlu ve Arif Ay gibi isimlerin 
sürdürdüğü ve günümüzde pek çok 
şair ve edebiyatçının eserlerinde işle-
meye devam ettiği Kudüs teması; bir 
şehirden çok bir fikrin, eylemin, tutsak-
lık ve özgürlük mücadelesinin simge-
leşmiş anıt kavramlarından birisi ola-
rak algılanmıştır. Belli bir İslâmi hassa-
siyete sahip bu nesil için Kudüs, direni-
şin başka bir adı olmuş, Filistin davasını 
Kudüs ve Mescid-i Aksa üzerinden dile 
getirmişlerdir. Bu yönüyle bakıldığında, 
modern edebiyata konu olan Kudüs’ün 
daha çok İslâmi bir algı üzerinden te-
mel bulduğu savunulabilir.

50 www.mirasimiz.org.tr

MAKALE





Türkler ve 
Yahudiler

Batı Asya'da 
Yolları Kesişen 
İki Kavim

Yusuf İzzettin OKUMUŞ
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a) Türkler 
Asya'nın bozkırlarında, ulu dağların 
ve görklü vadilerin arasından çıkmış 
bir millet, Türkler!
Eli kanlı, Müslüman ve Türk katili 
Cengiz'in 13. yüzyıl da peydah olup 
tarih sahnesine çıkışı dünya tarihin-
de eşine az rastlanır bir korku istila-
sına dönüştü. Dünyaya korku salan 
bu istila, Moğol  Devleti'nin toprakla-
rını genişletmek için yaptığı kanlı sal-
dırılardı. 13. yüzyıla kadar tarih sah-
nesinde bir önemi olmayan Moğollar 
Orta Asya, Çin, Doğu Avrupa ve Sibir-
ya ovalarını istila ettiler.

İlk olarak Asya’daki Moğol kabileleri-
ni birleştiren Cengiz, dünyanın en bü-
yük devletlerinden birini kurdu. Do-
ğu’ya ve Batı’ya birçok sefer düzenle-
miş, topraklarına katmak istediği coğ-
rafyalardaki insanları öldürerek şe-
hirlerini yakıp yıkmıştır. 

Moğol istilaları neticesinde 3 ila 6 mil-
yon arasında insan hayatını kaybet-
miştir. Asya'da bir çok şehri yağma-
lanmış, kütüphaneler yakılarak halk 
kılıçtan geçirilmiştir. Özellikle,  İslâm 
şehirleri ve üzerlerinde yeşermiş olan 
İslâm Medeniyeti çok büyük yara al-
mış; Asya'da yok olmanın eşiğine gel-
miştir. İstilâ, birçok Türk kavmini Mo-
ğol dehşetinden kaçarak Anadolu’ya 
sığınmaya zorlamıştır. Bunlar,  ge-
nel itibari ile Oğuzlar idi.  Allâh'ın (c.
c.) her işinde bir hayır olduğu gibi bu 
işinde de bir hayır vardı. Anadolu'nun 
bağrından İslâm Âlemini gölgeleye-
cek, ona kol kanat gerecek bir adalet 
çınarı yeşertti: Osmanlılar!

1299 da Söğüt'te atılan çığlık, ardın-
dan 1326 da Kurtuba'nın düşüp Bur-
sa'nın fethi ile kuşanılan bir emanet, 
1453'te peygamberin (s.a.v) izinden 
yürünerek gerçekleştirilen  Konstan-
tiniyye'nin müjdelenen kutlu fethi, İs-
lâm'ın müjdelenen şekli ile cihâna ya-
yılacağı yegâne merkez ve dirilişin ar-
tık şahlanışa aksettiği an! Hızla ada-
let çınarının gölgesine bir bir katılan 
Anadolu, Rumeli, Maşrık ve Mağrib! 

b) Yahudiler
Tarih boyunca insanlar içerisinde bu-
lundukları zorluklardan ve güçsüzlük-
lerden sığınma ve tapınma bağlamın-
da bir yaratıcıya teslim olma gereksi-
nimi duymuşlardır. İnsanlık tarihine 
bakıldığında,  tarihi bağlamda ne ka-
dar geriye gidilirse gidilsin dini inanç-
lardan ya da ritüelerden yoksun bu-
lunan herhangi bir topluma rastla-
nılmamıştır.(Taner Gür, "Nazi Alman-
ya’sı Soykırımına Maruz Kalan Yahu-
diler ve Onları Kurtarma Mücadele-
si Veren Türk Diplomatlar"(Yüksek Li-
sans tezi, İnönü Üniversitesi, 2018).)
Tarihsel vetîrede İbrâniler; “Yahudi-
ler”, “İsrailoğulları” veya “ Museviler” 
olarak isimlendirilmiş. İnançları te-
mel olarak, tek bir İlâhın varlığına da-
yalıdır. Kutsal kitapları olan Tevrat’ta 
ahde (anlaşma) geniş bir yer verme-
sinden dolayı bu din’e  “ahit dini’’ de 
denmektedir.  

Yaygın kanaat olarak İsrailoğulları-
nın başlarına gelenlerin ve içinden 
bir türlü çıkamadıkları bu lânetli du-
rumun, onların bu ahde (anlaşma) 
söz verdikleri halde uymamalarının 
sebep olduğudur. Bu bilgi hem ken-
di kutsal kitaplarında hem de kut-
sal kitabımız Kur'ân-ı Kerîm'de zikre-
dilir. (Bkz. Bakara Suresi 47, Nisa Su-
resi 46.)

Yahudi inanışına göre Tanrı, ataları ile 
bir ahit yapmış ve onlara seçilmiş in-
san olduklarını tebliğ etmişti. Bu se-
çilmişlik düşüncesi Yahudiler’e tarihi 
süreçler içinde farklı boyutlar kazan-
dırmış ve kendilerini dâima diğer mil-
letlerden üstün ve farklı görmelerine 
neden olmuştur.  

Günümüz dünyasında Yahudiliği be-
nimseyenlerin sayısı yaklaşık olarak 
18 ila 20 milyon civarında olup, bu 
nüfusun ortalama 4 ila 5 milyonu İs-
rail’de, 6 milyonu Amerika Birleşik 
Devletleri'nde, geriye kalan Yahudiler 
ise azınlık hâlinde cihânın farklı yerle-
rinde varlıklarını sürdürmektedirler.
Esas konumuza gelmeden evvel şunu 

belirtmekte fayda var: Yahudiliğin din 
mi, ırk mı veyahut bir millet mi kesin 
değildir.  Bu sebeple,  Yahudilikte et-
nik yapı ile din iç içe girmiştir. Tari-
hi vetîre de  farklı isimlerle anılan Ya-
hudiler için kullanılan terimleri açıkla-
makta fayda görüyorum. Bu terimler 
şu şekildedir: 

İbrani: İbrani terimi “öteki tarafın 
insanları”anlamında olup Fırat ve-
ya Ürdün Nehirleri civarlarından ge-
len göçmenler anlamında kullanıl-
makta olan “Hibri” kelimesinden gel-
mektedir. Kimi Yahudi alimlerine gö-
re ise köken itibari ile İbrani kelime-
si, Hz. İbrahim Peygamberin ataların-
dan  olan “Eber”in ismine dayanmak-
tadır. Bazı Din Tarihçileri ise” İbrani 
“kelimesini, M.Ö. XV. asırda Filistin de 
yaşamış olan “İBR”ya da “HİBR”kabile-
lerine dayandırmaktadır. 

İsrail: Tevrat’a bakıldığı zaman (Tek-
vin 48 - Yaradılış 32/28),” İsrail” teri-
mi, “Rab ile güreşerek yenen”mana-
sına gelen ve Hz. Yakup Peygambere 
Tanrı Yahve tarafından verilmiş oldu-
ğu belirtilen isim olarak görülmekte-
dir. İsrailoğulları terimi de bu köken-
den kaynaklanmış olup Kur’an-ı Ke-
rim’de de “Beni İsrail’’ şeklinde kulla-
nılmaktadır.

Yahudi: Bu terim, Yahudilerin Babil 
sürgününde bulunduğu süreçte orta-
ya çıkan bir terimdir. Sürüldükleri yer 
olan Babil de, yerli halk İsrailoğulları-
na, gelmiş oldukları Yahuda bölgesi-
ne ithafen onlara “Yahudalı”manasın-
da kullanılan “Yahudi” sözcüğünü kul-
lanma söyleminden kaynaklandığı ile-
ri sürülmüştür.

Siyonizm: Terim, dini, tarihi ve politik 
bir hedef olarak, Yahudilerin ortalama 
üç bin sene evvelindeki geçmiş hikaye-
lerine kadar götürülmektedir. Yahudi-
lerin kutsal saydığı ve Kudüs’te bulu-
nan ‘Siyon Dağı’na  istinaden kullanı-
lan ve ilk fikir babası olarak kabul edi-
len ünlü hukukçu Avusturyalı Theodor 
Herzl’in ortaya koyduğu bir terimdir. 
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Özet olarak,  Siyonizm aynı zamanda 
Yahudilerin dünya üzerinde söz sahi-
bi olma hayali olarak da değerlendiri-
lebilir. Amaç olarak Siyonizm’e bakıl-
dığında sürgünler sonrasında dünya-
nın farklı coğrafyalarına dağılan Yahu-
dileri vaat edilen topraklar olarak ta-
nımlanan Filistin’de toplayarak adı ge-
çen bölgede bir İsrail Devleti’ni kur-
maktır. (Bkz: Gür, "Nazi Almanya’sı.")

Tarihi açıdan baktığımızda, M.S. 70 ve 
135 yıllarında Roma’nın Kudüs’ü mu-
hasara altına alması ve Yahudilerin 
yaşadığı yenilgiler, sürgün edilenlerin 
sayısını ve yaşatılan zulmü daha da 
arttırdı. Yahudiler Kudüs ve çevresi-
ni terk edip dünyanın çeşitli yerlerine 
dağıldılar. Birçoğu Roma tarafından 
esir edilerek ülkenin dört bir yanında 
köle olarak satıldı.

Yaklaşık olarak 1700 yıl boyunca si-
yasi bir hareket meydana getireme-
miş olan Yahudiler, gün geçtikçe dün-
yayı yaratıcıları tarafından verilen bir 
ceza yeri olarak ve bu lânetli durum-
dan kurtuluşun da ancak Mesih ara-

cılığıyla gerçekleşebileceğine inan-
maya başladılar. 19. yüzyılda akisleri-
ni hissettirmeye başlanan Siyonizm,  
bu inanışta bir kırılmaya neden ola-
rak hem Yahudilere siyasi bir hareket 
meydana getirme hem de Kudüs’e 
dönme çözümü sunuyordu. 

Siyonizm çağdaş dünyanın bir ürü-
nüydü ve Yahudi diasporasının Filis-
tin’e yönelik dini duygularını dünyevî 
bir siyasi ideolojiye çekiyordu. Siyo-
nizm aklı etrafında hareket eden Ya-
hudiler; dünyayı, yaratıcının verdiği 
cezanın çekileceği yer olarak görmek-
ten ziyade, vakit kaybetmeden için-
de bulunulan durumu terk edip, çağ-
daş bir ulus devletin oluşturulabilece-
ği ve Filistin’e yerleşilmesi gerekliliği-
ne büyük bir şevkle inanmaya başla-
dılar. Uzun yıllar Yahudiler tarafından 
Kudüs veya İsrail ülkesi manasında 
kutsal sayılan bir dağ adı “Siyon’’, 19. 
yüzyıl  dünyasındaki aşağılanmışlık-
tan ve  antisemitizmden kurtuluşun 
ancak Filistin’de kurulacak bir Yahudi 
devleti ile gerçekleşebileceğine inan-
mış bir grup Yahudi tarafından sekü-

ler-siyâsî bir ideolojiye dönüştürüldü.  
Bu ideolog grupta bulunanlardan Zvi 
Hirsch Kalisher, Yahudilerin sürgün 
süresince yaratıcının kendilerine ver-
miş olduğu cezayı çektiklerine ve Fi-
listin’e geriye dönmenin dini mana-
da yaratıcının emirlerine bir karşı çı-
kış olmadığına inanmaktaydı. Hatta 
Kalisher’e göre, Siyon’un kurtulması 
Yahudi halkın fiili harekata geçmesiy-
le başlayacak, Mesih’in mucizeleri ise 
sonradan gelecekti. (Bkz: Gür, "Nazi 
Almanya’sı.")
                                                        
TÜRK-YAHUDİ İLİŞKİLERİ
Türkler ile Yahudilerin karşılaşmala-
rı husûsunda kaynaklarda farklı  yer  
ve  zamanlarda etkileşimlerin oldu-
ğuna ilişkin  görüşler  zikredilir.  Lâ-
kin aralarında en belirgin olanı  7-9.  
yüzyıllar da bugünkü Kafkasların ku-
zeyinde Hazar bölgesinde  varlığını  
sürdüren ve Museviliği  benimseyen  
ilk Türk  Devleti olan  Hazarlar  (630-
1030) ile Yahudi toplumunun etkileşi-
midir. Medeniyetlerin beşiği Anado-
lu'da M.Ö. 4. yüzyıldan beri yaşadıkla-
rı, vâr oldukları bilinmektedir. 
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Bu durumu kanıtlayan unsurlara ka-
zılarda rastlanmıştır. Hz. Süleyman'ın 
yaptırdığı yapının  yıkılmasıyla  birlik-
te  Yahudiler  kendi istekleriyle veya-
hut sürgün ile  Anadolu  ve  Balkanla-
ra yayılmışlardı.   4.  yüzyılda  impara-
tor  olan  Konstantin,  Bizantios  şeh-
rine  gelerek, burayı kendine merkez 
edinmiş buraya Konstaninopolis  is-
mini  vermişti.  Resmi  din  olarak ise 
Hristiyanlığı  benimsemişti.  Yahudi-
lere ilk zamanlar hoşgörü gösteril-
miş ise de zaman içerisinde papazla-
rın baskıcı tutumu işi değiştirmiştir. 
Konstantin'in  imparator  olmasından 
(M.S. 306), Fatih  Sultan  Mehmed'in  
İstanbul'u  fethine  (1453) kadar ge-
çen  11 yüzyıllık  uzun  dönemde  im-
paratorlukta nefes alıp veren  Yahu-
diler çoğunluk itibariyle  karanlık  ve  
acı  günlere tâbî tutulmuşlardır. 

Bizans  döneminde  baskı  gören Ya-
hudilerin  hoşgörülü  ve  adaletli say-
dıkları  Selçuklu  coğrafyasına  gelip  
yerleştikleri görülür. Selçuklu coğraf-
yasında ilk temas Mezopotamya'da  
Irak  Türkleri  ile  olmuştur.  En  belir-

gin temasları  ise  Selçuklu  hüküm-
darı Alparslan'ın  1071  yılında  Bizans  
İmparatoru  Romanos  Diogenos'i  
yenerek Anadolu'ya  girmesiyle  Türk-
ler,  Yahudi  cemaatleriyle  karşılaş-
mış ve  Bizans  baskısından  kaçarak  
Anadolu'ya  gelen  bu insanlara  belli  
bir  vergi karşılığında din  ve  vicdan 
özgürlüğü  vermişlerdir.

Yahudilerin  Osmanlılar ile  ilk  tema-
sının  1453'te  olduğu  ve  1492  yılın-
da İspanya'dan  Osmanlı coğrafyası-
na  göç  ettirilmeleri  olarak düşünül-
se de,  Osmanlı  Devleti'nin  teşekkül 
etmesinden itibaren  Bizans'tan  bir-
çok  Yahudi  yeni devletin  toprakla-
rına  göçe  başlamıştı. ilk  gözle gö-
rülür münasebetler, Orhan Gazi'nin  
Bursa’yı  fethettiği (1326) yıllarda  gö-
rülmektedir. Bizans  idaresi altında 
Bursa’da  yaşamakta  olan Yahudiler,  
Osmanlı  Devleti'ni âdeta bir  kurtarıcı  
olarak  görmüşler  ve  Orhan  Bey’in  
Bursa’yı fethinde kendi gelecekleri  
için önemli yardımlar  sağlamışlardır.  
Karşılığında  da  Orhan  Bey burada  
kalmalarına  izin  vermiş , Etz Ahayim 

(Hayat Ağacı) Sinagogu'nu inşa  et-
melerine  müsaade etmişti.  Bu sina-
gog 1940'lı yıllara kadar hizmette kal-
dı. Millet  sistemiyle sahip Osmanlı'da  
Yahudiler  sanayi,  ticaret  ve  maliye  
gibi  konularda  iyi olduklarından  yö-
neticiler  tarafından  iyi  karşılanmış-
lardır. Osmanlı  topraklarında,  din-
lerini  ve geleneklerini  daha  rahat  
sürdürebilmek  için  kendilerine  has  
ayrı  mahalleler  kurmak isteyen  Ya-
hudiler,  anlayışla  karşılanmışlardır.  
Yahudiler  devletin  topraklarının iste-
dikleri  yerlerine  yerleşebilmiş,  mal,  
mülk  sahibi  olabilmişlerdir. 

Osmanlı İmparatorluğu'na yerleşen 
Yahudilerin çok büyük bir kısmı Sela-
nik'e yerleşmişler ve bu şehirde Ya-
hudi çoğunluğunu asırlar boyunca 
muhafaza etmişlerdir.  Öyle ki; Yahu-
dilerin kutsal günü olan Şabat günün-
de, şehrin bütün dükkânları kapalı-
dır.(Bkz: İhsan Turhan, "XVIII. Yüzyıl-
da  Selanik  Yahudileri"(Yüksek Lisans 
tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversite-
si , 2018).
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Bizans İmparatorluğu zamanında İs-
tanbul'da bir Yahudi toplumunun bu-
lunduğu bilinen bir gerçektir. Diğer 
Yahudiler ise, Edirne ve Bursa'da yer-
leşmeyi uygun bulmuşlardır. Çün-
kü o dönemlerde, İstanbul, Edirne ve 
Bursa Osmanlı İmparatorluğu'nun 
önemli şehirleriydi. Dönemin Os-
manlı idarecileri, çoğunluğu tıp, tica-
ret, finans konularında kendini yetiş-
tirmiş ve dil bilgisi zengin olan Yahu-
dileri yanlarında görevlendimeyi uy-
gun bulmuşlardı. Çanakkale'ye gelen 
Sefaradlar, öncelikle çevre ilçelere, 
özellikle de Ezine, Bayramiç, Gelibo-
lu, Lapseki gibi Merkeze yakm ilçelere 
yerleşmişler ve ilerleyen yıllarda Ça-
nakkale Merkez'e ticaret amaçlı geçiş 
yapmışlardır. Hububatçılık, manifatu-
racılık, tuhafiyecilik, ayakkabıcılık vb. 
gibi meslekleri Çanakkale'de yapma-
ya başlayan Yahudi halkı kısa zaman-
da ekonomik yönden donanımlı ha-
le gelmişlerdir.(Bkz: Özlem Akı, "Cum-
huriyet'ten Günümüze Çanakkale Ya-
hudileri"(Yüksek Lisans tezi, Çanakka-
le Onsekiz Mart üniversitesi, 2014).)

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u 
fethiyle , İstanbul’da  yaşayan Yahudi-
lere  ayrıcalıklar  verilmiştir.  Böylece,  
Avrupa’dan  ve  Anadolu’dan  gelen 
Yahudiler  iktisadi  bilgi  ve  becerileri  
sayesinde  İstanbul’un  ticaret  mer-
kezi  olmasında  ve devletin  kalkın-
masında  katkı  sağlamışlardır. Yahu-
diler  Osmanlı  Devleti’nde hiçbir ay-
rıma tâbî tutulmadan  mühim  görev-
lerde  bulunmuşlardır. Örneğin,  Ya-
vuz'un  doktoru  olan  Josef  Amon’u  
saray  hekim  başısı  gibi  mühim bir 
görevi tevdi etmesi gösterilebilir.  Os-
manlı Devleti 19. yüzyılın  ikinci  yarı-
sına  kadar  topraklarında yaşamak  
isteyen  Yahudilerin  taleblerini  hiç-
bir  zaman  geri  çevirmedi. 
 
Avrupa’da başlayıp  antisemitiz-
min  etkisiyle  1290’da  İngiltere,  
1392’de  Fransa,  1492’de  İspanya,  
1497’de Portekiz  ve  daha  sonra  Or-
ta  Çağ’dan bu  yana  Yahudilere  kar-
şı  ön  yargısı  olan  Rusya’da Çar  II.  

Aleksandır’ın  öldürülmesinden  so-
rumlu  tutularak  binlerce  Yahu-
di  katledilmiş, binlercesi  ise  sürgün  

edilmişti.  İspanya  Kraliçesi  nâm-
ı  diger  “Kirli  İsabella” nın  31  Mart 
1492  tarihinde  bütün  Yahudilerin 
ya  dinlerini  değiştirmesi  ya da ülke-
den  atılmaları  için ferman  yazması,  
bu  ülkede  yaşamakta  olan  Yahudi-
leri  oldukça  güç  bir  halde bırakmış-
tır. Bu ferman üstüne, üç yüz bine ya-
kın Yahudi kısa bir süre içinde İspan-
ya’yı terk etmek mecburiyetinde kal-
mıştır. Bu durum karşısında bütünüy-
le yok olma tehlikesiyle karşı kaşıya 
kalan İspanya Yahudilerine dönemin 
Osmanlı Sultanı II. Bayezid’in izni ile 
Osmanlı Devleti kapılarını açmış ve 
Kaptan-ı Derya Kemal Reisi görevlen-
direrek onları getirtmiştir. 
(Gür, "Nazi Almanya’sı.")
Yavuz  Sultan  Selim  dönemi  ile  baş-
layan  Yahudilerin  etkin  durumu  Ka-
nuni  Sultan Süleyman  döneminde  
de  artarak  devam  etti.  İtalya’dan  
Osmanlı  İmparatorluğu’na  gelen Ya-
hudiler  kültür  birikimlerini  de  yan-
larında  getirdiler.  İtalya  ve  Avrupa  
aydınlanmanın yaşandığı  dönemler-
de  gelen  nitelikli  göçler  sonucunda  
Yahudilerin  Osmanlı bürokrasisinde  

görünürlüğü  arttı.  Kanuni  Sultan  
Süleyman  döneminde  verilen  tica-
ri imtiyazlardan Yahudiler  de  fayda-

landı. (Bkz: Uğur Çınar, "Türkiye Cum-
huriyeti’nin Filistin-İsrail Siyaseti ve İs-
rail’in Tanınması (1920-1950)"(Yük-
sek Lisans tezi, Bahçeşehir Üniversi-
tesi, 2016).)

Yahudilerin Osmanlı Devleti’ne yönel-
miş olmalarında Avrupa ülkelerinde 
maruz kalmış oldukları kötü muame-
le kadar, Osmanlı Devleti içerisinde 
karşılaştıkları hoşgörü ve kendilerine 
tanınan olanaklar da etkili olmuştur. 
Kurtuluş Savaşı esnasında Rum ve Er-
menilerin tersine tarihteki bu vefaya 
karşılık olacak ki Yahudiler, istisnalar 
hariç Anadolu da işgalci güçlerle iş-
birliğine girmemiş ve ayaklanmamış-
lardır. İki toplum arasındaki ilşkile-
re bakıldığında, İsrail’in kurulmuş ol-
duğu 1948 senesine gelinceye değin 
Yahudilerin Türkiye ile olan ilişkisi ilk 
olarak “sığınmacı”, sonrasında “Teba-
a” ve sonunda Tazminat’tan Cumhuri-
yet’e giden zaman diliminde “Yurttaş” 
biçiminde olmuştur. (Bkz: Gür, "Nazi 
Almanya’sı.")

Tarihi süreçte farklı sebeplerden sür-
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günler yaşayan bu lânetli millet için 
1897 yılında toplanmış olan Yahu-
di kongresinde, Yahudilerin Filistin’e 
yerleşmeleri, Yahudi ulusal kimliğinin 
inşaası ve bu hedefler kapsamında 
aktör devletlerden gereken desteğin 
sağlanması hususunda  kararlar alın-
dı. Kararlar neticesinde Yahudi lobi-
sinin önde gelenlerinden olan Herzl, 
mali sıkıntılar ile cebelleşen Osmanlı 
Sultanı II. Abdülhamit Han'a Osmanlı 
Devletinin borçlarının ödenmesi kar-
şılığında Filistin’in kendilerine sunul-
masını teklif etti. Yahudilere her dö-
nem kucak açmış olan Osmanlı bu 
süreçte iktisadi ve siyasi bunalımda 
olmasına rağmen bu teklifi katı suret-
te reddetti. Zîrâ Yahudilerin gerçek 
niyetleri bu bölgede siyasi ve politik 
çıkarlar elde etme hülyâsında olma-
sı ve zaman içerisinde teşekkül ettiri-
lecek Yahudi devletinin Müslümanla-
rı ve Osmanlı’yı bu coğrafyada etkisiz 
kılma istemesiydi. Teklifin reddine ila-
veten Filistin’e yapılacak olan Yahudi 
göçlerine de sınırlandırmalar getirildi. 

Osmanlı Devleti'nin âdeta kemikleri-
ne varıncaya dek paylaşılmasıyla ni-
hayete eren Birinci Cihân Harbi ile, 
Yahudiler pusu da yüzyıllarca bekle-
miş bir çakal edâsıyla aradığı fırsatı 
yakalamış; neticesinde 1948'de İsrail 
adı verilen Siyonist yapılanmayı Filis-
tin’de tutundurmayı başarmışlardır.
Türkiye, 1949’dan önce İsrail’in ba-
ğımsızlığına karşı çıkan ülkeler arasın-
da yer almıştı.  Fakat Türkiye komis-
yona dâhil oluşundan itibaren gide-
rek Arapları desteklemekten uzaklaştı 
ve daha batıcı bir çizgiye yöneldi. 28 
Mart 1949’da* ilk Müslüman ülke ola-
rak İsrail’in tanınmasıyla sonuçlana-
cak bu tavır değişikliği dönemin deği-
şen siyasi, ekonomik ve askeri geliş-
meleri sebebiyle gerçekleşti. 

SONUÇ
Yüzyıllarca İslâm'ın kılıcı olmuş, Hilâ-
fetin mührü olan Türkler, Cumhuri-
yet'in ilk yıllarından itibaren İslâm ile, 
tarihi ile, hayalleri ile, dâvâsı ile, bağ-
ları koparılmaya çalışılmış körü kö-

rüne taklit edilen bir batı sempatisi-
nin neticesinde hafızasını kaybetmiş, 
ameliyat yatağında yatan, ailesi olan 
İslâm Âleminden bihaber bir millet 
konumuna düşürüldü. Eli kanlı Müs-
lüman katillerinin kurduğu çakal sof-
rasını tanıyan ilk Müslüman devlet 
Türkiye yazacaktı tarih!

Cihânın dört bir tarafında ezilen, hâ-
kir görülen, aşağılanan, sürülen, kat-
ledilen, soykırımla burun buruna gel-
miş lânetli bir kavme kucak açmış, 
âdeta kanatları altında korumuş bir 
milletti Türkler...

Yahudiler ise buldukları ilk fırsat-
ta Müslümanların kanını dökmekten 
geri durmamışlardı. Oysa ki Türkler 
ve Müslümanlar onları imkânsızlık-
lar içinde İkinci Cihân Harbi'nde Na-
zi kamplarında dahi yalnız bırakma-
mıştı.

Türk  tarihine  bakıldığında  Yahudi-
ler  için  bahsi  geçen  acı  dolu  gün-
lerde  Türkiye hiçbir  iktisadi  ve  si-
yasi  çıkar  gözetmeksizin  Nazilerin  
dünyayı  ateşe  verdiği  bir dönemde  
ve  güç  durumda  kalmasına  rağmen  
dünyanın  unuttuğu  Musevi  halkına  
elini uzatmış  ve  pek  çoğunu  soykı-
rımdan  kurtararak  hayatta  kalma-
larını  sağlamıştır.( Bkz: Gür, "Nazi Al-
manya’sı.")

*İsrail Devleti'nin Türkiye tarafından 
tanınmasına dair resmi gazetede ya-
yınlanan karar. Karar Sayısı :8942-İs-

rail Devleti'nin derhal tanınması Dı-
şisleri Bakanlığının 25/3/1949 tarihli 
ve 35970/155 sayılı yazısı üzerine Ba-
kanlar Kurulunun 24/8/1949 tarihli 
toplantısında kararlaştırılmıştır. 
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Mim, duraktır; “Dur!” deyip düşünmeye sevk 
edendir. Kur’an-ı Kerim’de dikkat çekilmek iste-
nen yerdedir. Mim nerede ise, orada önem arz 
eden bir ibâre vardır. Rabbimiz “ Burada dur ve 
düşün!” demek istiyordur. 

Mim, son olduğu gibi aynı zamanda başlangıç-
tır. Kişi kendini Mim’lerse bitmiş, sonlanmış değil; 
aksine başlamış, asıl olan şey yaşamına girmiş 
demektir. Mim mühürdür, noktalamaktır, işaret-
lemektir, önemsemektir. Mümin için “Kırmızı çiz-
gi “ misâlidir.

Dünyanın Mim’i Kudüs’tür.

Kudüs bir duraktır. Arzın arşa açıldığı bir durak, 
semaya varmadan önce gelinmesi gereken bir 
durak.
Bir âyetin bitip yeni bir âyetin başlangıcı olan 
Mim durağı gibi, bir hududu bitirirken diğer hu-
dudu başlatan duraktır Kudüs.

Kur’an-ı Kerim okunurken “Mim” durağında du-
rulmazsa anlam nasıl bozuluyorsa, dünyadaki 
Kudüs durağında durulmazsa da kulluk anlamı-
mız bozulur.

Mim, secdedir.

Âdemoğlu secde için yaratıldığından, ona yakı-
şan en güzel hâl secde dir. Mim de, başı, gövdesi 
ve ayakları olan bir âdemoğlu gibidir. Başını eğdi-
ğinde secde şeklini alır.  

Kulun Yaradan’ına en yakın olduğu durum secde;

Yaradan’a secdemizin ilk kıblesi Mescid-i Aksa;

Arş kapısının eşiğinde beklenen durak ise Kudüs,

Kudüs Mim’dir; Mim de Kudüs. 
O halde, “ Kudüs’te dur, ey kul! ”

MİM

Büşra YILMAZ
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“Belki ben ölmeliyim Kudüs’te,

Myanmar’da.

Belki vesile olur cesaret affıma.

Belki ben değil tüfekle, kılıçla

Kalemle, kitapla savaşmalıyım.

Belki ben bir kar tanesiyim

Küçüğüm, bi’çareyim.

Belki bir gün zalimin üstüne çığ olur düşerim.

Olmalıyım ben,

Kitap, kalem, kılıç ya da bir kar tanesi…

Olmalıyım, belki ölmeliyim Bulmalıyım 

Kaybettiklerimizi.”

Özge YAĞMUR

KAR TANESİ

ŞİİR
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Dr. Abdulkadir Turan@AkadirTuran72 
Strateji nedir? Büyük sonuçlar belirlemek, peşinden 
imkânları o sonuçlar için bulmak ve yönlendirmektir. 
Yani: Nûreddin Mahmud Zengî gibi, Mescid-i Aksâ için 
minber yaptırmak, sonra yerine konması için yollar 
aramaktır.

Milli DİRİLİŞ@milli_dirilis 
Kur'an-a yeminle söylüyorum ki, İsrail çok yakında 
tarihten silinecek!" Mescid-i Aksa düşmedi 
Müslümanlar düştü, Müslümanlar düşmeseydi 
İsrail orada olamazdı... 

çakır@ecAKpazar 
Kudüs;gönlümüzde sevdan müebbet Sen islam 
şehrisin ezel ve ebed Yakındır,Mescidi Aksanın 
en tepesine İslamın sancağını dikilir elbet Bir 
Cuma namazını özgür Mescid-i Aksa’da kılabilmek 
duamla,

Muhammed Demirci@mdemircimd 
Hedefin belli değil ise, istediğin yolu 
kullanabilirsin.. Bizim hedefimizde Mescid-i Aksa 
var.. Yolumuz belli.. 

Emine Mihrişah Soylutürk@EMihrisah 
"Âh Mir'âc-un Nebî, Âh Mescid-i Aksa, Âh Arzu'l 
Mubarek, Âh Beyt -ül Makdis. ALLAH Resûl'ünün 
pâyine yüz sürerek Miraca yükseldiği kutsi şehir... 
Canım Kudüs, Aziz Kudüs..." Kahraman Araz 

 

TWİT KÜRSÜSÜ

/mirasimiz

SOSYAL MEDYA’DA KUDÜS

CENGİZ YİĞİT@Cengizyigit_ 
Çocuklarınıza açıp haritayı! Bağdat'ı gösterin! Bizim deyin. 
Beyrut'u gösterin! Bizim deyin. Basra'yı Saraybosna'yı 
Musul'u Kahire'yi Selanik'i Sofya'yı Üsküp'ü Zagrep'i 
Kudüs'ü Medine'yi gösterin! Bizim deyin. Bilsinler...
O şuurla yetişsinler...

İslâmî Edebiyat@islamveedebiyat
Üç kutlu belde, üç mescid: Mekke, Medine, Kudüs. 
Mescidini bilmeyen, meclisini ne bilsin. 
Ömer Lekesiz

Emine Mihrişah Soylutürk@EMihrisah
"Adım başı cami olan şu zamanda,sabah namazını 
camide kılmaya üşenen adamdan "mücahit" olmaz! Genç 
kardeşim! Kudüs'e sahip çıkmak istiyorsan,evvela kendi 
mahallendeki camiye sahip çık..." 
Abdulhâlik Ustaosmanoğlu

DelininDelisi@DelininDelisi6 
Gün gelecek Kudüs, Mekke ve Medine sokaklarında 
özgürce Türk Bayrakları dalgalanacak ve özümüze 
döneceğiz. Atalarımızdan miras kalan bu mücadelenin ve 
bizimle devam eden bu mücadelenin finalini torunlarımız 
yapacak!

Perihan Seda R.T.E.@PerihanSeda 
“İmam hatipli bir karanfilin diliyle açıyorum ellerimi 
semaya. 
Mescid-i Aksa, Sevr'in önündeki örümcek ağı..
Mescid-i Aksa kutlu olsun özgürlüğün. 
Ve sen Kudüs, kanayan yara..
Bir gün devireceksin devrilmeyeni El-Aksa!”  
Zeynep Sude Şener 

Feria@feria_saykii Kudüs’ü İsrail’in başkenti yapma fikri, 
Saldırıyor kâfir, kahpenin dölü 
Müslümanlar sanki mezarda ölü 
islam toprakları oldu kan göiü 
Akan bütün kanlar Hak için aksa 
Esir mi olurdu Mescid-i Aksâ
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SOSYAL MEDYA

kudusa_sevdali_1
@qudus_asigi "Bir çiçek baharı 
getirmez ama her bahar bir 
çiçekle başlar.."
Necmettin Erbakan 
Beytülmakdis bereketiyle 
hayırlı vakitler

/mirasimiz

Siz de sosyal medyada yaptığınız 
Kudüs ve Mescid-i Aksa konulu 

paylaşımlarınızda bizi etiketleyebilir 
veya paylaşımlarınızı mail 

yoluyla bize gönderebilirsiniz. 
sosyalmedya@mirasimiz.org.tr

hepdusunurbazenyazar
sevdaların mahzun şehri Kudüs,
sen bizim en büyük 
imtihanımızsın..
bir gün yüzün gülecek inşallah.. 
#kudüs#mahzunkudüs

mescidiaksamuhafizlari
"Rabbimiz! 
Peygamberlerin aracılığı 
ile bize vadettiklerini ver 
bize. Kıyamet günü bizi 
rezil etme. Şüphesiz sen, 
vadinden dönmezsin." 
(Âl-i İmrân, 3/194) .

medine_kitap
"Kar yağarsa kış değil mi?
Kişi hâlini bilse hoş değil mi?" 
Safer Dal Efendi

qudus_asigi
Mescid-i Aksa hep dualarınızda olsun...
Pray for Al-Aqsa too every when you pray..
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plakası

 (Resim) 
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yum katılmış 
çinko alaşımı/
Yapmacık hal

Erkek 
Dansçı

İlkel silah/
Japonya'

da bir 
Irmak

Eski 
Mısır'da 

Üretici Güç

Kısaca
TSK'nın 
yüzer 
dozeri 

Internet 
Explorer 
kısaca/

Kadın adı

 Ayak 
bilekliği/

Feza
Mesafe

Kan grubu/
 Horlamak, 

tahkir 
etmek

Kısaca 
Edebiyat/

Bağ 
Bağlama

Ulama/
Kekligin 

boynundaki 
siyah halka

Anlamı 
olarak/

Mescid-i 
Aksa bir 
Medrese

Bir tür 
halk 

oyunu

Dik,
 dikine

Namuslu 
kadın/  
Bilişim 
terimi

Öbek/
Mescid-i 
Aksa bir 
kubbe

Bir 
peygamber/

Dilek kipi

Soru Mescid-i Aksa içerisindeki 4 minareden biri
Cevap Gavanime

Mescid-i Aksa 
avlusunda 
bulunan bir 

kubbe/
Video çeken

Fena 
Kokmak

Abanmak 
işi/

Bir nota

Kütleleri 
tartan 
araç

Ezmek fiil 
emir kipi

Niyobyum'un 
simgesi/
(..)Mekan 

Kudüs'e verilen 
isim

Dayanak, 
yardımcı/

Eski Çin'de, 
Konfiçyus'un 
Doğduğu yer

Açıkgöz/ 
 Aceleci

Yaş Ve 
Taze 

Üzümler/
Din kitabı

Kemik 
ucu/

Tarım 
aracı



BİR AYET
Allah katında din, şüphesiz İslam'dır. Ancak, Kitap verilenler, 

kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki ihtiras yüzünden ayrılığa 
düştüler. Allah'ın ayetlerini kim inkar ederse bilsin ki, 

Allah hesabı çabuk görür. 
(Âl-i İmran / 19)

BİR HADİS
Muhammed’in (S.A.V) canı, elinde olan Zat’a yemin olsun ki; bu 

ümmetten Yahudi veya Hristiyan herhangi bir kimse, beni duyar da, 
sonra benimle gelen dine inanmadan ölürse, 

mutlaka cehennem ashabından olur.
(Müslim,İman:70, No:153,1/134)




