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Filistinli
Kardeşlerimizin

Yanında
Olmaya
Devam

Edeceğiz



M
üstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği olarak Türkiye’nin en 
yaygın sivil toplum kuruluşu 
olma özelliğimiz hasebiyle sos-
yal olaylara özellikle de insan-

lığa karşı yapılan zulümlere kayıtsız ka-
lamıyoruz. Son dönemde sıklıkla dünya 
gündeminde yer alan Arakan’da ve Ku-
düs’te bulunan Müslüman kardeşlerimize 
yönelik gerçekleştirilen zulmü ve katliamı 
şiddetle kınıyoruz. İsrail’in, Müslümanla-
rın 50 yıl sonra ilk kez Mescid-i Aksa’da 
cuma namazı kılmasını engellemesinin 
ardından, polisin kapılarda dedektörle 
arama yapması, Müslüman kardeşlerimize 
ses bombası ve plastik mermiyle müdaha-
lede bulunması kabul edilemez.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da geçtiğimiz günlerde yaptığı 
bir açıklamada “Buradan tüm Müslüman-
lara çağrım, lütfen oraları ziyaret etsinler, 
gidemiyorlarsa kandil yağı timsali oraya 
yardım göndersinler.” sözünden yola çık-
tık ve “Mescid-i Aksa’yı karanlıktan ay-
dınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı 
da biz olmalıyız.” diyerek Mescid-i Aksa’ya 
bir gezi düzenledik. Bizler, 10 Ağustos 
günü kulu kuldan üstün kılmayı kesin-
likle yasak kılan bir dinin ve onu tebliğ 
eden peygamberin ümmeti olarak İsrail’in 
Filistinli Müslümanlara yönelik hatalı tu-
tumuna ve zulme varan uygulamalarına 
dikkat çekmek amacıyla yaklaşık 100 ki-
şiden oluşan bir heyetle Kudüs’e gittik. 11 
Ağustos’ta da Mescid-i Aksa’da cuma na-
mazımızı eda ettik. 
Bu gezimiz sayesinde Filistinli kardeşle-
rimizin yanında olduk ve onların yaşa-

dıklarını yerinde görme imkânımız oldu. 
Suriçi olarak tabir edilen bölge, Osmanlı 
Devleti’nin yaklaşık 400 sene yönettiği 
ve sakinlerinin huzur içinde yaşadığı bir 
yerken günümüzde Müslümanların ibadet 
etmelerinin engellendiği ve kardeşlerimi-
ze şiddet uygulanan bir yer haline geldi. 
Bu durumu kabul edemiyoruz ve İsrail’in 
bu tutumunu, insanlık dışı bir davranış 
olarak görüyoruz. İbadet hakkı, insanla-
rın özgür olması gereken en önemli hak-
larından biridir. Müslümanların buradaki 
ibadet hatta yaşam hakkını engellemek de 
insanlık için en büyük haksızlıktır. 
Filistinli Müslüman kardeşlerimiz hem 
dışlanıyor hem de onların ticaret yapma-
larına engel olunuyor. Bu bölgede yaşayan 
kardeşlerimizin rahat bir şekilde yaşamla-
rını sürdürebilmeleri için elimizden gele-
ni yapacağımızı tüm dünyaya haykırmak 
istiyoruz.
Bu yayınımızla MÜSİAD olarak Müslü-
manlara karşı gerçekleştirilen katliam ve 
zulmün her zaman karşısında olduğu-
muzu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. 
Mescid-i Aksa, Müslümanlarındır. Bunu 
da buradan özellikle belirtmek istiyorum. 
Bizler, MÜSİAD camiası olarak özellikle 
Kudüs’ü bundan sonra daha fazla ziyaret 
edeceğiz. Oradaki Filistin halkıyla da daha 
fazla beraber olacağız. Ayrıca halkımızı ve 
diğer sivil toplum kuruluşlarını Filistin’de-
ki kardeşlerimizin verdiği mücadeleye ka-
tılmaya davet ediyoruz. Mescid-i Aksa’ya 
hep birlikte sahip çıkalım. Sözlerime Meh-
met Akif İnan’ın Mescid-i Aksa şiiri ile son 
vermek istiyorum:

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. 
Varıp eşiğine alnımı koydum 
Sanki bir yeraltı nehri kaynıyordu.

Gözlerim yollarda, bekler dururum 
‘Nerde kardeşlerim’ diyordu bir ses. 
İlk kıblesi benim ulu Nebimin 
Unuttu mu bunu acaba herkes.

Şimdi kimsecikler varmaz yanıma 
Resulden yoksunum, tek ve tenhayım. 
Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı 
Çöllerde kayıp bir yetim vahayım.

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde 
Götür Müslüman’a selam diyordu. 
Dayanamıyorum bu ayrılığa 
Kucaklasın beni İslâm diyordu.

Sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyorum. 

MÜSİAD Genel Başkanı
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul 

etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı

KUDÜS FİLİSTİN’İN 
BAŞKENTİDİR

BASIN BÜLTENİ
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KAAN, AÇIKLAMASINDA ŞUNLARI KAYDETTİ:
Kudüs, Osmanlı himayesinden çıktığı gün-
den itibaren Batı’nın politik manevralarına 
sahne olmuştur. Bu manevraların sonuncu-
su, ABD eliyle Kudüs’ün İsrail’in Başkenti 
ilan edilmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 
İşgalin 100.yılına denk gelen bu hamle, Or-
tadoğu’nun kaderi olarak sunulmaktadır. 
ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan et-
mesi kabul edilemez. Filistinli kardeşlerimiz 
bugün, hiçbir hukuki dayanağı olmayan, 
insanlık dışı muamelelere maruz kalırken, 
İsrail’e böyle bir koz verilmesinin hiçbir hu-
kuki, insani ve vicdani açıklaması olamaz. 
 Birleşmiş Milletler kararlarına baktığımız-
da, 1947’den bu yana, Kudüs’ün İsrail tara-
fından işgal ve ilhak edilmesi kabul edilme-
miştir.
İsrail, 1980 yılında Kudüs’ü ilhak kararı al-
mıştır. Buna karşılık, Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, 20 Ağustos 1980 tarihli 
ve 478 sayılı kararla, İsrail’in Kudüs’ün ka-
rakterini, statüsünü değiştirecek tüm idari, 
yasal önlem ve faaliyetlerinin ve bu konuda 
kabul ettiği temel yasanın hükümsüz oldu-
ğunu ilan etmiştir.
Uluslararası hukukun dahi hiçe sayıldığı 

Filistin meselesinde tarafını ortaya koyan 
ABD, tarihi boyunca İsrail’in emellerinden 
biri olan bu hamleyi gerçekleştirerek, insan-
lığa ve barış umuduna ağır bir darbe indir-
miştir.
Filistin meselesi, yalnızca Müslümanları il-
gilendiren bir konu değil, insanlık tarihine 
kara leke olarak yerleşen bir zulümdür. Üç 
semavi dinin de kutsal mekânlarının yer 
aldığı peygamberler şehri Kudüs’e, İsrail ve 
ABD’nin hükmetme çabası, dünyanın bü-
tün halklarına karşı yapılan bir haksızlıktır.
Barış içinde ve bir arada yaşamayı savunan 
tüm ülkelerin, bunu söylemden öteye taşı-
malarının tam vaktidir. 
Kudüs’ün işgaline, tüm dünyanın tepki ver-
mesi gerektiğini savunuyoruz. Bu bir insan-
lık meselesidir!
Başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Dev-
leti idealinden geri adım atılması söz ko-
nusu değildir. Tarih, hakkı olanı arayan ve 
zulüm gören Müslümanları da zalimleri de 
yazacaktır. Bu zulüm, gelecek nesillere kötü 
bir miras olarak kalacaktır.
Biz Müslümanlar olarak, Müslüman iş in-
sanları olarak var gücümüzle bu mezalimin 
karşısında durduk ve duracağız.”

07.12.2017
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İ
srail’in temmuz ayında Mescid-i Aksa’da 
ibadeti engellemesi ve ibadet eden Müs-
lümanlara uyguladığı şiddetin ardından 
MÜSİAD, Filistinli kardeşlerimizin yanın-
da olduğunu açıklamıştı. Öncelikli olarak 

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 
yazılı bir açıklama yapmış, “Bizim sessizliği-
miz Kudüs’ün kaybedilmesi demektir.” ifadesi-
ni kullanmış ve başta İstanbul-Beyazıt olmak 
üzere tüm Türkiye’yi 21 Temmuz’da gerçekleş-
tirilen Mescid-i Aksa’ya destek mitingine da-
vet etmişti. MÜSİAD’ın da içerisinde bulun-

duğu birçok sivil toplum örgütünün katıldığı 
söz konusu mitingde konuşan Kaan, “İsrail’in 
Müslümanlara yönelik olarak günden güne 
sertleşen bu tutumunu kınıyoruz.” demişti. 
MÜSİAD, ağustos ayı içinde de Abdurrah-
man Kaan önderliğindeki 99 kişiden oluşan 
heyetle Filistinli Müslümanlara destek olmak 
amacıyla Filistin’e gitti. Heyetin Mescid-i Ak-
sa’da Cuma namazı kılmasının ardından da 
konuşan Kaan, “Mescid-i Aksa’yı karanlıkta 
aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla yağı ol-
malıyız.” diyerek tüm dünyaya çağrı yaptı. 

MÜSİAD, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadeti engellemesi 
ve Müslümanlara uyguladığı şiddetin ardından Filistinli 
Müslümanların yanında oldu

MÜSİAD, FİLİSTİNLİ 
KARDEŞLERİNİN YANINDA
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Mescid-i Aksa’ya destek mitinginde STK temsilcileri, 
ümmetin dik durması gerektiğinin altını çizdi

TÜM MÜSLÜMANLARINDIR!
MESCİD-İ AKSA

M
ÜSİAD Genel Başkanı Abdurrah-
man Kaan, 14 Temmuz’da İsrail’in 
Mescid-i Aksa’da ibadeti engelle-
mesi ve ibadet eden Müslümanlara 
uygulanan şiddet hakkında yazılı 

bir açıklama yapmış, başta İstanbul-Beyazıt 
olmak üzere tüm Türkiye’yi 21 Temmuz’da 
gerçekleştirilen Mescid-i Aksa’ya destek mi-
tingine davet etmişti. Kaan, “Bizim sessizliği-
miz Kudüs’ün kaybedilmesi demektir.” ifadele-
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rini kullanmıştı. Yazılı açıklama şu ifadeler de 
yer alıyordu:
“İsrail’in, Müslümanların 50 yıl sonra ilk kez 
Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılmasını en-
gellemesinin ardından, polisin kapılarda de-
dektörle arama yapması ve aralarında, Mes-
cid-i Aksa Barış Elçisi, Hatibi ve Eski Kudüs 
Müftüsü İkrime Sabri’nin de bulunduğu Müs-
lüman kardeşlerimize ses bombası ve plastik 
mermiyle müdahalede bulunması kabul edi-
lemez.
Ortada bir insan hakları ihlalinin olduğu açık. 
İsrail, uluslararası kamuoyunun buna kayıt-
sız kaldığı her gün, bu ihlali bir adım öteye 
taşıyor. İsrail’in, Müslümanlara yönelik gün-
den güne sertleşen bu tutumunu kınıyoruz. 
Kudüs’ün işgalinden bu yana Müslümanların 
kapanmayan yarası olan bu durumun bir an 
önce son bulması için İslam âlemi başta olmak 
üzere bütün dünyanın harekete geçmesi ge-
rektiğini düşünüyoruz.”

STK’LAR TEK SES OLDU
MÜSİAD’ın da içerisinde yer aldığı birçok si-
vil toplum örgütünün öncülüğünde 21 Tem-
muz’da, Beyazıt Meydanı’nda cuma namazının 
ardından gerçekleştirilen basın açıklamalarıy-

la İsrail’in Kudüs’te uyguladığı ezan yasağı ve 
Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılması kınan-
dı. Yoğun katılımla gerçekleştirilen mitingde, 
sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yap-
tıkları konuşmalarla ümmetin dik durması 
gerektiğinin altını çizdi.

MÜCADELEMİZ İSLAM 
MÜCADELESİDİR
Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan yaptığı 
konuşmada, “Bu mücadelemiz İslam mücade-
lesidir. Nasıl burada, Beyazıt’ta bu minarele-
rin altında toplandıysak, inşallah hep birlikte 
Mescid-i Aksa’nın altında da böyle toplana-
cağız. Biz hep MÜSİAD ailesi olarak şu anda 
tüm Türkiye’de aynı buradaki gibi bu meydan-
daki gibi tüm işadamları olarak İslam davası-
nın peşindeyiz ve hiçbir zaman bu davamızı 
bırakmayacağız inşallah. Çünkü ahiretimizi 
kazanmak, bu mücadeleyi yapmakla devam 
edecek.” şeklinde konuştu.

İSRAİL’İN TUTUMUNU KINIYORUZ
Abdurrahman Kaan, “İsrail’in Müslümanlara 
yönelik olarak günden güne sertleşen bu tutu-
munu kınıyoruz.” dedi. Abdurrahman Kaan, 
“Kudüs’ün işgalinden bu yana Müslümanların 
kapanmayan yarası olan bu durumun bir an 
önce son bulması için İslam âlemi başta ol-
mak üzere bütün dünyanın harekete geçmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Kudüs, ilk kıblemiz, 
ikinci mescidimiz ve üçüncü haremimiz olan 
Mescid-i Aksa’yı bağrında barındırıyor. Pey-
gamber Efendimiz (SAV) burada bütün pey-
gamberlere namaz kıldırmış ve Allah’ın (C.C.) 
huzuruna buradan çıkmıştır. Aksa dolayısıyla 
sadece Filistinlilerin değil, bizatihi tüm Müs-
lümanlarındır ve en az Mekke ve Medine ka-
dar kutsaldır.” açıklamalarında bulundu.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ACİLEN 
TOPLANMALI
Kaan, 48 yıl önce Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya 
sahip çıkmak için kurulan İslam İşbirliği Teş-
kilatının (İİT) sessizliğini korumasının kabul 
edilemez olduğunu vurguladı. Kaan, “57 üye 
ülkesiyle İslam ülkelerinin en büyük çatı örgü-
tü olan İİT acilen toplanmalı ve İslam dünya-
sının kutsalı olan Aksa için çözüm yolları ara-
malıdır.” ifadeleriyle sözlerine son verdi.
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MÜSİAD, MESCİD-İ AKSA’DA TÜM 
MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI YAPTI
Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazının 
ardından Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan 
tarafından basın açıklaması yapıldı

M
üstakil Sanayici ve İşadamları Der-
neği Genel Başkanı Abdurrahman 
Kaan ve beraberindeki heyet, Filis-
tinli Müslümanlara destek olmak 
amacıyla Filistin’e gitti. Mescid-i 

Aksa’da cuma namazı sonrası basına açıklama 
yapan Kaan, “MÜSİAD olarak ilk kıblemize 
sahip çıkıyoruz. İstanbul’da, Beyazıt Meyda-

nı’nda nasıl toplandıysak, Mescid-i Aksa’da da 
toplanalım demiştik. Mescid-i Aksa’yı karan-
lıktan aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla 
yağı olmalıyız.” diyerek tüm dünyaya çağrı 
yaptı.
Genel Başkan Yardımcıları, Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Yurtiçi ve Yurtdışı Şube Başkanları, 
Sektör Kurulu Başkanları ile yaklaşık 100 işa-

MÜSİAD GENEL BAŞKANI
ABDURRAHMAN KAAN
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damından oluşan MÜSİAD heyeti, cuma na-
mazını Mescid-i Aksa’da kıldı.

MESCİD-İ AKSA’DA CUMA NAMAZI 
KILINDI
MÜSİAD Başkanımız Abdurrahman Kaan, 
İsrail’in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve 
sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinli-
lere destek vermek amacıyla işadamlarından 
oluşan bir heyetle Kudüs’e gitti. Heyet, ilk gün 
El Halil şehrinde Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. 
Yakup ve Hz. Yusuf peygamberlerin kabirleri-
ni ziyaret etti. İkinci gün ise Hz. Ömer Camii, 
El-Halil Kapısı ve Burak (Ağlama) Duvarı zi-
yaretlerinin ardından Mescid-i Aksa’da cuma 
namazı kıldı. 

İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNÜN 
KISITLANMASINI KABUL 
ETMİYORUZ
Namaz sonrası açıklama yapan Abdurrahman 
Kaan şunları kaydetti:
“İsrail’in, tüm Müslümanlar için kutsal mekân 
olan Mescid-i Aksa’da ibadet özgürlüğünü 
kısıtlamasını kabul etmiyoruz. MÜSİAD ola-
rak ilk kıblemize sahip çıkıyoruz. İstanbul’da, 
Beyazıt Meydanı’nda nasıl toplandıysak, Mes-
cid-i Aksa’da da böyle toplanalım demiştik; 
bugün buradayız. Filistinli Müslüman kardeş-

lerimizle cuma namazımızı kıldık. Kudüs, ilk 
kıblemiz, ikinci mescidimiz ve üçüncü hare-
mimiz Mescid-i Aksa’yı bağrında barındırıyor. 
Peygamber Efendimiz (SAV) burada bütün 
peygamberlere namaz kıldırmış ve Allah’ın 
(CC) huzuruna buradan çıkmıştır. Aksa dola-
yısıyla sadece Filistinlilerin değil, bizatihi tüm 
Müslümanlarındır ve en az Mekke ve Medine 
kadar kutsaldır.
Yalnız İsrail değil, tüm dünya bilmelidir ki bu 
değerimize, bu emanetimize, Müslümanlar 
olarak her zaman sahip çıkacağız. Bedenleri-
miz her gün burada olmayabilir; fakat biz bü-
tün kalbimizle, bütün varlığımızla burada, bu 
topraklardayız. Peygamber Efendimiz (SAV) 
bir hadisinde: ‘Eğer Mescid-i Aksa’ya gidemez 
ve içinde namaz kılamazsanız kandillerinde 
yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin.’ 
buyurmuş. Biz de Mescid-i Aksa’yı karanlık-
tan aydınlığa çıkaracak kandilin bir damla 
yağı olmalıyız. Tüm dünya, yapılan bu haksız-
lığa, zulme ses çıkarmalı, tepkisini gösterme-
lidir. Biz bunun için de var gücümüzle çaba-
layacağız. Filistinli kardeşlerimizden, İsrail’in 
zorbalığına gösterdikleri direnişte desteğimizi 
eksik etmeyeceğiz. Buradan, Türkiye’deki tüm 
kardeşlerime, iş dünyası ve STK’ların temsil-
cilerine çağrıda bulunuyorum; gelin, Mescid-i 
Aksa’ya hep birlikte sahip çıkalım.” 

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, “İsrail’in, tüm 
Müslümanlar için kutsal mekân olan Mescid-i Aksa’da ibadet 
özgürlüğünü kısıtlamasını kabul etmiyoruz.”
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Mağduriyetin Sembolü: 
FİLİSTİN

Filistin kurtulur, Kudüs özgür kalırsa sanki bütün 
İslam Âlemi aydınlanacak
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F
ilistin ismi mağduriyetin sembolüdür. 
Filistin, inancı yüzünden zulüm gören 
coğrafyaların ortak adıdır. Arakan’dan 
Afrika’ya bütün mazlumların sesidir, Fi-
listin’den gelen feryat. Bu sembol coğraf-

yayı adım adım dolaştık, o feryadın kaynağına 
ulaştık. Filistin kurtulur, Kudüs özgür kalırsa 
sanki bütün İslam Âlemi aydınlanacak. Ama 
ne gariptir ki “Özgür Filistin”in önündeki asıl 
engel, “İslam ülkeleri” denen İsrail müttefikle-
ri gibi görünüyor. 

NUH ALBAYRAK
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İSRAİL’İ KURMAK İÇİN 
OSMANLI’YI YIKTILAR

H
epimizin bir Filistin hassasiyeti, bir 
Kudüs sevdası vardır. Ama hep uzak-
tan sevdik, kanayan yaramızı başka-
larının sarmasını bekledik. Cami ön-
lerinde bağırıp çağırarak veya “İsrail 

malı” diye lanse edilen komşu bakkaldaki bazı 
ürünlerin muadilini alarak kendimizi tatmin 
ettik! Ama Filistinli kardeşlerimiz “Geçin 
böyle İsrail’in yeni zulümlerine ortam hazırla-
maktan başka bir işe yaramayan yöntemleri...” 
diyor ve bizi yanlarında istiyorlar. Yalnız ol-

madıklarını, İsrail askerlerinin gözünün içine 
bakarak haykırmamızı bekliyorlar. “Bizim için 
asıl destek budur.” diyorlar…

Filistinli kardeşlerimiz; yalnız olmadıklarını, 
İsrail askerlerinin gözünün içine bakarak 
haykırmamızı bekliyorlar

Osmanlı’dan sonraki zulüm ve 
kargaşanın adı İsrail olmuş. Peki, bu 
İsrail fitnesi, kalbimize nasıl girmiş?
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İşte Filistin Topraklarındayım
Biliyorum ekranlardaki Filistin bizi tedirgin 
ediyor. Zaten İsrail de bunu istiyor. Açıkça-
sı ben de çekinerek gitmiştim. Ama gidince 
anladım ki boşuna endişe etmişim. Kudüs, 
çoluğunuzla çocuğunuzla rahatlıkla gidebi-

leceğiniz mübarek bir beldedir. Nitekim Şan-
lıurfa’ya, Diyarbakır’a gider gibi gittik. Uçuş 
süresinden saat dilimine, vardığımız coğ-
rafyanın diline kadar her şey bizden biriydi 
adeta. Bilgehan kardeşim öyle değerli şeyler 
anlattı ki... Hepsini ve çektiğim kareleri siz-
lerle paylaşmak istiyorum ki bilen dostlar bi-
lir bu benim en büyük tutkumdur. Ama önce 
bu toprakların sesine biraz kulak verelim, bu 
fitnenin tohumunu kimler ekti görelim istiyo-
rum. Çünkü bu toprakların en büyük feryadı 
ihanet ve yalan üzerine...

Nerden Çıktı Bu İsrail?
Filistin, dünyanın kalbi gibidir. Onun için de 
tarih boyunca pingpong topu gibi el değiştir-
miş ve neredeyse 400 yıllık Osmanlı hâkimi-
yeti dışında rahat yüzü görmemiş. Osman-
lı’dan sonraki zulüm ve kargaşanın adı İsrail 
olmuş. Peki bu İsrail fitnesi, kalbimize nasıl 
girmiş? Bunu anlamak için biraz gerilere git-
memiz gerekiyor.

Osmanlı’nın son dönemlerinde Filistin’deki 
Yahudi nüfusunun hızla artması üzerine 2. 
Abdülhamid Han, iftiraların tam aksine top-
rak satışını yasaklayarak ufukta gördüğü teh-
likeye engel olmaya çalıştı.
Nitekim Theodor Herzl’in, “Filistin’de küçük 
bir toprak karşılığında Osmanlı’nın bütün 
borçlarını ödemeyi” teklif etmesi üzerine Ab-
dülhamid Han, “Bu yerlerin her karışı için 
şehit verilmiştir. Filistin’e ancak cesetlerimiz 
üzerinden girilebilir.” diyerek huzurundan 
kovmuştur.
Hatta bu hain teklifi püskürtmekle de kalma-

mış; stratejik toprakları satın alarak 
hazine-i hassa denilen hususi ser-
vetine katmıştır. Bu satırları yazdı-
ğımız günlerde bir açıklama yapan 
4. kuşak torunu Orhan Osmanoğ-
lu’nun, “Dedem sadece Filistin’de 
değil, Gazze ve Kudüs etrafındaki 
bütün stratejik toprakları Halep’in 
kuzeyini, El Bab’ı da satın aldı. Mu-
sul ve Kerkük’ün tapusu da hâlâ de-

demin üzerinde.” açıklaması medyaya yansıdı.

Yahudiler Osmanlı Sarayında...
Parayla toprak alamayan Siyonistler, 50 yıllık 
bir Osmanlı’yı imha ve İsrail’i inşa planı hazır-
ladı. Çünkü iyi biliyorlardı ki Osmanlı olduğu 
sürece, devlet kursalar bile ayakta kalamazdı.
Sultan Abdülhamid’i tahttan indiren İttihat-
çıların ilk işi hazine-i hassa topraklarını dev-
letleştirmek ve Filistin’e Yahudi iskânına izin 

Bugün de Batı’nın, yüklediği zoraki rollerle 
Ürdün’ü, “Orta Doğu’da Türkiye’nin 
alternatifi bir ülke”ye dönüştürmeye 
çalışması çok manidardır

İsrail, artık “devlet” olarak 
bile telakki etmeyip, özellikle 
“yönetim” dediği Filistin’i imha 
planının son aşamasına geçmiştir
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vermek oldu. Çünkü Yahudi desteği sayesinde 
iktidar olmuşlardı. Sultan Abdülhamid’e taht-
tan indirildiğini tebliğ eden Yahudi banker 
Emanuel Karasu idi.

Abdülhamid Han’ın tahttan indirilmesi as-
lında Osmanlı’nın bitmesi anlamına geliyor-
du. Nitekim Abdülhamid Han, 22 Eylül 1913 
tarihli mektubunda bakın ne diyor: “İttihat 
Cemiyeti Filistin’de, Yahudilerin devlet kur-
masına muvafakat etmem konusunda ısrar 
etti, kat’i surette reddettim. 150 milyon İngiliz 
altını vadettiler. Dünya dolusu altın verseniz 
dahi kabul etmeyeceğim şeklindeki kat’i ce-
vabımdan sonra beni Selanik’e gönderdiler. 
Mevla’ya hamd ediyorum ki, mukaddes top-
rak Filistin’de bir Yahudi devleti kurulması 
teklifinden kaynaklanan ebedi ayıbın lekesini 

Osmanlı Devleti’ne ve âlem-i İslam’a sürmeyi 
kabul etmedim. Bunun üzerine olan oldu.”

Abdülhamid’in Özel Mülkü 
İngilizlere
İngilizler 9 Aralık 1917’de Filistin’ini işgal etti. 
İşgal edilen topraklarda özel mülkiyete doku-
nulamaz. Ama Filistin’de Sultan Abdülhamid’e 
ait arazi, İttihatçılar tarafından devletleştirildi-

İslam dünyası, İsrail’in kontrollü 
gerginlik oyununa daha fazla prim 
vermemelidir
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ği için İngilizlere geçti ve Yahudi iskânı hızla 
arttı. Bölgede yoğunluğu iyice artan Yahudiler, 
geriye kalan yerli Arap halkını göçe zorlamak 
için Siyonist terör saldırılarına da başlamış-
lardı. Bu saldırılar etkisini gösterdi ve bir ay 
içerisinde 700 bin Filistinli, planlandığı gibi 
Ürdün’e göç etti. Çünkü Ürdün ileride kuru-
lacak olan İsrail devletinin selameti için Siyo-
nistlerin Filistin’i boşaltmasını kolaylaştırmak 
üzere 1921 yılında yine İngiliz aklı öncülüğün-
de kurulmuş bir uydu devleti idi. 
Bugün de Batı’nın, yüklediği zoraki rollerle 
Ürdün’ü, “Orta Doğu’da Türkiye’nin alternatifi 
bir ülke”ye dönüştürmeye çalışması çok mani-
dardır. 

Bu Toprakları Resmen Gasp Ettiler
Bu topraklarla ilgili yürüyen Lozan’dan iti-
baren uzun bir hukuki süreç var. Çünkü özel 
mülkün mutlaka sahibine iade edilmesi gere-
kiyor. Nitekim ailenin talebi doğrultusunda 
verilmiş kararlar da var. Ancak hiçbir BM ka-
rarını uygulamayan irade bu kararları da tak-
mamış. Daha da ilginci, 1945’te Kudüs Mah-
kemesi, Türk devletinin, Osmanlı ailelerinin 
haklarını tanımadığı gerekçesiyle mülklerin 
iadesi ile ilgili dava reddedilmiş.

Bu kararın ardından, Lozan Antlaşması gere-
ği, Osmanlı ailesinin talep etme hakkı olan bu 
mülklerin akıbeti Türkiye’nin iradesine bıra-
kılmış. Ve Türkiye; Osmanlı ailesine bu hakkı 
yurtiçinde tanımadığı için de yurtdışındaki 
davalar teker teker reddedilmiş.

İngilizler Filistin’i İsrail’e Peşkeş 
Çekti
Bütün çabalara rağmen sahibine iade edilme-
yen topraklar Yahudi devleti için tahsis edil-
miştir. İngilizler, 50 yıllık plana uygun olarak 
14 Mayıs 1948’de Kudüs’ün sorumluluğunu 
BM’ye bırakır(!) Aynı gün Kudüs’ün de yer 
aldığı topraklar üzerinde, BM kararıyla İsrail 
Devleti kurulur ve ilan edilir. İngilizler, erken 
aldıkları neft kokusunun önemini de erken 
fark etmiş ve bu bölgeyi dilim dilim bölerek 
istikrarsızlaştırmış ve ortasına da ulusal çıkar-
ları için kullanabilecekleri bir “maymuncuk” 
yerleştirmişlerdi. Bugün Filistin’in yüzde 88’i 
işgal altındadır, geri kalan yüzde 12’si de iki 
parça halindedir. İsrail, artık “devlet” olarak 
bile telakki etmeyip, özellikle “yönetim” dediği 
Filistin’i imha planının son aşamasına geçmiş-
tir. Daha dün Mescid-i Aksa’ya Yahudilerin 
girmesine izin verilerek yeni bir fitne başlatıl-
mıştır. İslam dünyası, İsrail’in kontrollü ger-
ginlik oyununa daha fazla prim vermemelidir. 

Kudüs, çoluğunuzla çocuğunuzla 
rahatlıkla gidebileceğiniz mübarek 
bir beldedir
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KIRK Y I L L IK  HASRET İN  B İTT İĞ İ  AN . . .

MESCİD-İ AKSA
BİR AŞKTIR...

Mescid-i Aksa nedir?
Mescid-i Aksa, Hazret-i Süleyman’ın 
bu arsaya yedi yılda yaptırdığı Beyt-i 
Makdis de denen muhteşem eserdir. 
İlk kıblemiz, üçüncü kutsal mekâ-
nımızdır. Peygamber Efendimiz’in 
göklere yükseldiği yerdir. Ancak bu 
Mescid-i Aksa, bugün mevcut olan 
mescitlerden biri değildir. İçinde 
kubbe, kemer, revak, açık namazgâh, 
sebil, medrese, mihrap ve mescit gibi 
200 eserin bulunduğu 144 dönümlük 
dikdörtgen alanın tamamı Mescid-i 
Aksa’dır. Bu alanda beş kapalı mescit 
bulunmaktadır. Bunların ikisi yer üs-
tünde, üçü de yer altındadır.
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P
eygamber Efendimizi göklere uğurla-
yan, çoğu kutsallarımıza sahne olan or-
tak değerimizdir, Kudüs’teki herhangi 
bir yapı değildir, ilk kıblemizdir Mes-
cid-i Aksa.

Hilal’in; Haç ile mücadelesinin adıdır, hayatı-
mızın anlamı; gönüllerimizin sultanıdır Mes-
cid-i Aksa...
“Filistin, dünyanın kalbidir.” demiştik. Fi-
listin’in kalbi de Kudüs’tür. 3 bin sene evvel 
Hazret-i Davud’un kurduğu Kudüs, defalarca 
saldırıya uğradı, tekrar ele geçirildi ama hayatı 
boyunca üç önemli fethe sahne oldu.
İlkini, Peygamber Efendimiz’in müjdeleri 
doğrultusunda M 638 yılında Ebu Ubeyde bin 
Cerrah “radıyallahü anh” gerçekleştirdi.
Patrik Sophronius, “Sadece devlet başkanına 
teslim etme” şartında ısrarı üzerine Hazreti 
Ömer “radıyallahü anh” Kudüs’e gitti. Köle-
si ile deveye nöbetleşe bindikleri yolculukta, 
Kudüs’e yaklaştıklarında deveye binme sırası 
kendisine gelen kölesi, sırasını Hazreti Ömer’e 
vermeye muvaffak olamayınca, köle deve üze-
rinde, yuları da Hazreti Ömer’in elinde şehre 
girdiler. Deve üzerindeki köleye tazimde bulu-
nan Hristiyan ileri gelenler, durumu öğrenin-
ce çok şaşırır. Hazreti Ömer’in, “İslamiyet’te 
halife ile köle Allah indinde birdir. Üstünlük 
takvadadır.” sözüne ise daha çok şaşıracaklar-
dır. Şehrin anahtarını Patrik Sophronius’tan 
teslim alan Hazreti Ömer, “Ey İlyalilar, lehimi-
ze olan lehinize, aleyhimize olan aleyhinize-
dir...” diye başlayan bir konuşma yaptı ve inanç 
özgürlüğü dâhil bütün haklarının korunacağı 
teminatı verildi. Kudüs, en huzurlu dönemini 
bu kutlu fetihten sonra yaşadı; ama takvimler 
1099’u gösterdiğinde karanlık günler tekrar 
kapıdaydı.
Ahmed Cevdet Pasa Kudüs’ün başına gelen 
bu musibeti anlatırken, “Haçlı ordusu Kudüs’e 
girdi, halkı kılıçtan geçirdi. Mescid-i Aksa’ya 

sığınmış olan 70 binden ziyade Müslüman 
öldürüldü. İçlerinde âlimler, zahitler, eli silah 
tutmaz ihtiyarlar çoktu.” diyor.
Kudüs, ikinci büyük fethi, 1187’de; ismi bu şe-
hirle bütünlesen Selahaddin-i Eyyubi ile yaşa-
dı. Daha sonra Fransızlardan Moğollara defa-
larca el değiştiren Kudüs, 1517’de Yavuz Sultan 
Selim Han’ın fethetmesiyle 400 yıllık yeni bir 
huzur dönemine girdi.

Vuslat Anını Yaşadım
Ancak, 1918’de İngilizlerin eline geçmesiyle 
tekrar kara bulutlar kaplar Kudüs semalarını. 
Nitekim İngilizlerin, uydu devlet Ürdün üze-
rinden bir duvar pası ile İsrail’e devretmesi 
1967’den itibaren de yeni bir işgal süreci başlar.
Kudüs’te idrak ettiğimiz ilk vakit olan aksam 
namazını eda etmek için Kudüs’ün kalbine; 
Mescid-i Aksa’ya gittik. Daha Bab-üz Zeh-
ra’dan Eski Kudüs’e girerken başladı kontroller. 
Mescid-i Aksa alanına girerken ise tek sıraya 
sokulup kontrol edildik.
Artık “Mescid-i Aksa” makamındayız. Merdi-
venlerde attığım her adımda, Kubbet-üs Sahra 
salına salına karşımda belirirken, kırk yıllık 
hasretin bittiği vuslat anını yaşıyordum. Ka-
be-i Muazzama’yı ilk kez görmek gibi bir şey... 
Daha fazla anlatamam, yaşamalısınız... Su ka-
darcık kopya vereyim; bambaşka bir dünya... 
Lafın gelişi “dünya” diyorum, aslında dünya-
dan öte bir duygu.

Hilal’in; Haç ile mücadelesinin adıdır, 
hayatımızın anlamı; gönüllerimizin 
sultanıdır Mescid-i Aksa...

Dünyanın kalbi Filistin’dir. 
Filistin’in de kalbi Kudüs…

Merdivenlerde attığım her adımda, 
Kubbet-üs Sahra salına salına 
karşımda belirirken, kırk yıllık hasretin 
bittiği vuslat anını yaşıyordum
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KUDÜS NASIL 
KURTULUR?
İktidarını Amerika’ya borçlu olan 
hiçbir Arap lider, İsrail karşısında dik 
duramaz. Arap ülkelerini ne zaman 
gerçekten halklarının seçtiği liderler 
yönetmeye başlarsa, o zaman İsrail 
için de zeval başlar. Anlayacağınız 
Kudüs’ün tam özgürlüğü için İslam 
dünyasından gelecek dürüst ve 
samimi tepki yeterlidir

Emanet emin ellerde...
Türkiye Filistin’e en yoğun ve samimi 
desteği veren ülkedir. Kudüs’te görevinin 
önemine haiz çok güçlü bir ekibimiz var. 
MÜSİAD Başkan ve üyeleri ile çok değerli 
bilgiler paylaşan Kudüs Başkonsolos Yar-
dımcısı Erman Topçu, Cumhurbaşkanı Er-
doğan’ın, Mescid-i Aksa girişindeki kontrol 
cihazlarının kaldırılmasında çok önemli 
katkısı olan çağrısının Filistinlileri çok se-
vindirdiğini söyledi. TİKA Filistin Koor-

dinatörü Bülent Korkmaz ise Filistin’de iş 
yapmanın çok zor olduğunu, çünkü dört 
ayrı mevzuata göre çalıştıklarını ifade ede-
rek, “Bütün bu engellere rağmen 2005’ten 
bu yana 420 önemli projeyi tamamladık.” 
dedi. Ticaret Ateşesi Mehmet Aytek ise 
İsrail’in Kudüs’teki vergileri aşırı arttıra-
rak Filistinli esnafı yıldırmaya çalıştığını 
belirterek, “Bu da bir nevi işgaldir. Çünkü 
bu ağır şartlara dayanamayan esnaflar birer 
birer kapatıyor.” dedi.
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B
iraz garip değil mi? İslam dünyası ola-
rak “Filistin ortak sızımız” diyoruz ama 
bir avuçluk İsrail karşısında aciz kalı-
yoruz! Peki, nedir bu çaresizlik? Kor-
karım asıl problem, bizim zaaflarımız 

ve Siyonistlerin bunları iyi kullanması. Nite-
kim bu devleti bile İttihatçıların iktidar zaafı-
na borçlular. Aynı taktikleri Arap liderlere de 
uygulamışlardır. Filistin’deki iki başlı yönetim 
bile İsrail’in zaferidir. Zira bu iki başlılık yü-
zünden, gençlerin canları pahasına yürüttüğü 
milli mücadele, yöneticiler arasındaki “ben”-
lik çekişmelerine kurban gitmektedir. Mesela 
Arafat, Filistin’in menfaatlerini ne kadar ön 
planda tutmuştur? 2000 yılında yapılan Camp 
David görüşmelerinde İsrail, başkenti Doğu 
Kudüs olan 1967 sınırlarına göre Filistin dev-
letini tanıyacağını kabul etmiş ancak Arafat, 
“Hamas’ın kendisini İsrail iş birlikçisi olmak-
la suçlayacağı” endişesiyle kabul etmemişti. 
Acaba bu endişe, Filistinliler için miydi? Daha 
sonra İsrail 400 bin yeni Yahudi Yerleşimi ger-
çekleştirdi ve artık “Filistin Devleti”ni telaffuz 
bile etmiyor, “yönetim” ifadesi kullanıyor. Hat-
ta kulağa çok hoş gelse de Hamas’ın, “İsrailli 
hiçbir çözümü kabul etmemesi” ne kadar ger-
çekçidir ve geçen süre kime yaramıştır? 

Arap Liderler Kimden Yana?
Gelelim, “Filistin dostu” İslam ülkelerine... 
Mesela, İran’ın varlık sebebi İsrail ile müca-
deledir! Ama bugüne kadar birbirlerine zarar 
verdiklerini hiç görmedik. Son yıllarda Orta 
Doğu’yu hallaç pamuğu gibi atarak İsrail dı-
şında güçlü ülke bırakmayan Amerika, ne 
hikmetse İran’ın Yemen’e kadar uzanan bir 
Şii Hilali oluşturmasına ses çıkarmadı. İsrail 
düşmanı(!) Suudi Arabistan, Mısır ve Birle-
şik Arap Emirlikleri, 70 yıldır İsrail’e karşı bir 
araya gelip, Katar’a yaptıkları gibi bir yaptırım 
listesi açıklayamadılar.
Demek ki İsrail onları Katar kadar kızdırama-
dı!

Filistin’i İsrail’e Satıyorlar
Şimdi ise daha hain bir plan üzerinde çalışıyor-
lar. “İslam ülkesi” dediğimiz bu çeteler, şimdi 
de; Filistin’deki “iki başlılık” üzerinden yeni 
bir oyun kurma çabası içerisindeler. Sırf ba-
şına Türkiye düşmanı bir darbeci olan FETÖ 
maşası Dahlan’ı getirmek için, Hamas ve El 
Fetih’i birleştirmeye çalışıyorlar. Ne hikmetse 
bu “çözüm”ü (!) İsrail de Amerika da hararetle 
destekliyor. Aslında Filistin’i, Arap taşeronlar 
vasıtasıyla buharlaştırmak istiyorlar. Uzatma-

Türkiye samimi bir duruş sergiliyor, 
Filistin’i ulusal çıkarlarının rampası 
yapmıyor

Türkiye’yi yönetenler gerçekten halkı 
temsil ettiği için İsrail’e karşı net duruş 
sergileyebiliyor
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ya hiç gerek yok, Filistin’i işgal eden asıl düş-
man, çağımızın vebası olan “samimiyetsizlik 
ve istismar”dır. Bu acı gerçeği, son Mescid-i 
Aksa eylemleri sırasında bir Yahudi yüzümü-
ze haykırmış, “Siz neyin derdindesiniz, bütün 
Arap ülkeleri bile bizim arkamızda.” demişti.

Sadece Türkiye Samimi
Kusura bakmayın ama durum böyle iken İsrail 
zalimine söyleyecek fazla bir şey yok. Filistin 
samimiyete hasret... Onun için Türkiye’den gi-
denleri bağırlarına basıyorlar.
Çünkü Filistin halkı sadece Türkiye’ye güveni-
yor, “Diğerleri Filistin’i kendi çıkarlarına alet 
ediyor, sadece Türkiye Filistin’e; Filistinliler 
için geliyor.” diyorlar.
İsrail’in asıl gücü kontrollü gerginlik strateji-
sidir. Askeri gücü ne olursa olsun, İsrail’i ta-
mamen kuşatmış olan İslam ülkeleri, güçlü bir 
duruş sergileyebilselerdi, İsrail yerinden bile 
kıpırdayamazdı. Zira İsrail’in kâbusu İslam ül-
kelerinin tepkisidir.
Denis Rohan, Kıble Mescidini yaktığında, İs-
rail Başbakanı Golda Meir, İslam dünyasından 
gelecek tepkilerden dolayı çok endişelenir ve 
“Hayatımın en kötü haberi” şeklinde bir açık-
lama yapar. Ancak Müslüman liderlerden sa-
dece “İtidal çağrısı” gelmesi üzerine, aynı fela-
ket için daha sonra “Hayatımın en güzel 
haberi” demiştir...

İsrail’in Tırstığı Tek Ülke Türkiye...
Onun için “One minute” İsrail’in rot-balans 
ayarlarını bozmuştur. Mavi Marmara da böyle 
bir “test” idi ama sonucu onlar için negatif çık-
tı! Türkiye’nin sert tavrı kimyalarını bozdu ve 
en nefret ettikleri adamdan özür dilemek zo-
runda kaldılar. Çünkü İsrail’in tek sermayesi 
olan “algı gücü” Türkiye için hiçbir şey ifade 
etmiyor. Tam aksine Türkiye, İsrail’in İslam 
dünyasında oluşturduğu sanal imparatorluğu 
hızla eritiyor. Türkiye samimi bir duruş ser-
giliyor, Filistin’i ulusal çıkarlarının rampası 
yapmıyor.

Kudüs Nasıl Kurtulur?
Türkiye’yi yönetenler gerçekten halkı temsil 
ettiği için İsrail’e karşı net duruş sergileyebi-
liyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gücünü mil-
letten aldığı için, “One Minute” diyebiliyor. 
İktidarda kalmak için ABD’nin korumasına 
ihtiyaç duymuyor. Filistin konusunda en kri-
tik nokta budur. İktidarını Amerika’ya borç-
lu olan hiçbir Arap lider, İsrail karşısında dik 
duramaz. Arap ülkelerini ne zaman gerçekten 
halklarının seçtiği liderler yönetmeye başlarsa, 
o zaman İsrail için de zeval başlar. Yalnız bu 
çok kolay görünmüyor. Zira bunu çok iyi bilen 
Haçlı- Yahudi ittifakı, bu coğrafyada demok-
rasinin yerleşmesine asla izin vermiyor. Civa-
rımızdaki oyunların asıl sebebi budur. Gör-
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mediniz mi? Mısır’da bir rüzgâr esti, 30 yıllık 
diktatör devrildi ve ilk defa halkın iradesi ikti-
dar oldu. Mursi yönetiminin ilk icraatı İsrail’e 
tavır almak ve Gazze’nin can damarı olan tü-
nelleri açmak oldu. Ama sonra ne oldu? Mursi 
iktidarı kaybetmekle kalmadı, Mısır halkı tek-
rar diktatörlüğün derinliklerine yuvarlandı... 

Korkan Taraf İsrail’dir
Bu gerçekler ümidimizi kırmasın, tam aksine, 
“çözüm”ün anahtarı bizde olduğu için ümit-
lendirsin. İsrail, Batı Kudüs’ü başşehir ilan etti 
ve parlamentosunu buraya taşıdı ama dünya 
kabul etmedi ve temsilciliklerini Tel Aviv’de 
bıraktı. İsrail’in Kudüs’ü tamamen işgal etme-
si, kalbimiz olan Mescid-i Aksa’yı kirletmesi 
asla mümkün değildir. Kudüs’te diken üstünde 
olan İsrail’dir, çözüme en çok onların ihtiyacı 
vardır. Anlayacağınız Kudüs’ün tam özgürlü-
ğü için İslam dünyasından gelecek dürüst ve 
samimi tepki yeterlidir.

Burada “Türk” Başlı Başına Bir 
Değerdir
Burada “Türk” başlı başına bir markadır. 
Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ocak 
2009 tarihinde Davos kasabasında gerçekleşti-

rilen “Gazze: Orta Doğu’da Barış” konulu otu-
rumda, İsrail Devlet Başkanı Simon Peres’e, 
siyasi literatüre “One Minute” şeklinde geçen 
çıkışından sonra Türkiye ve Erdoğan bu böl-
genin kahramanı olmuş.
Herhangi bir üründe yer alan “Made in Tur-
key” etiketi tek başına kalite kriteri olarak 
algılanıyor. Mahmutpaşa’da 300 TL’ye satılan 
bir elbise, burada sadece “Türk” etiketinden 
dolayı bin, bin 500 Şekel (TL) arasında satıla-
biliyor.

Filistin halkı sadece Türkiye’ye güveniyor, 
“Diğerleri Filistin’i kendi çıkarlarına 

alet ediyor, sadece Türkiye Filistin’e; 
Filistinliler için geliyor.” diyorlar
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Ümmet olarak yolunuz bitti, çıkmaza 
girdiyseniz Kudüs’ü hatırlayın. 
Kudüs’ün ruhuna dönün.

İSLAM ÜMMETİNİN UFKU

KUDÜS
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T
üm insanlığa gönderilmiş bir kitap 
ve peygamber. Daha doğrusu ki-
taplar, suhuflar ve peygamberler… 
Tevrat nazil olurken İsrailoğulları 
ve Musa ile Harun’un istikameti-

ne doğru yürüdükleri, Zebur ve İncil’in 
bir kısmının nazil olduğu, yine kendisine 
suhuf gönderilmesi itibarıyla İbrahim’in 
yaşadığı ve diğer ismini bildiğimiz belki 
de bilmediğimiz başka peygamberlerin 
de yaşadığı bölgenin adıdır Kudüs. Son 
peygamberin de Mekke’de yaşadığı bir 
dönemde, gecenin bir vaktinde yürütül-
düğü yerdir Kudüs. Peygamberimiz öyle 
bir dönemde getirildi ki Kudüs’e, Mekke 
ve Taif ’te tutunma imkânı çok zordu. Ufuk 
olarak Kudüs bize anlatır, der ki: “Ümmet 
olarak yolunuz bitti, çıkmaza girdiyseniz 
Kudüs’ü hatırlayın. Kudüs’ün ruhuna dö-

nün. Tefrikada iseniz vahdete gelin, Kudüs 
sizi birleştirir. Müslümanca duruşunuzu 
kaybetti iseniz, o onurlu duruşu Kudüs 
size hatırlatır. Diğer dinlere veya milletlere 
olan bakışınızın en güzel numunesidir Ku-
düs. Ümmet olarak birbirinize tahammül 
edemeyecek kadar manen körelmiş ise-
niz, Kudüs’e gelin ve El Halil kapısındaki 
Lailahe İllallah İbrahim Halilullah yazan 
geçmişinizi görün. Ve onlardan ders alın. 
Öyle ki onlar, değil İslam’a sarılmış kar-
deşlerinin hakkına, hukukuna, farklılığına 
saygı duymayı Müslüman olmayanların 
da farklılıklarına, hak ve hukuklarına ne 
kadar toleranslı olunması gerektiğinin bi-
lincini verir Kudüs. Belki de çağlarüstü bir 
numuneye, bir pratiğe sahip olduğumuz 
Hz. Ömer’in hatırası El Umariyye ahitna-
mesini hatırlatır Kudüs.”

MUSA BİÇKİOĞLU
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GÖZ KAMAŞTIRICI ŞEHİR
Dünyada eşine az rastlanır veya emsali olma-
yan bir yerdir, Kudüs. Defalarca yıkılmış, de-
falarca el değiştirmiş olmasına rağmen yine 
aynı yerde bir daha ayağa kaldırılmış ve yaşam 
yeri olarak kullanılmıştır. Beş bin yıllık tarihi 
ile sürekli göz kamaştırmış bir şehirdir. Tari-
hi ve dini değeri, burayı farklı bir cazibe yeri 
kılmıştır.

SANATSAL VE ANITSAL YAPI
Örneği olmayan bir yerdir Kudüs. Öyle ki İs-
lam dünyasının ilk sanatsal ve anıtsal yapıtı 
olan (Mescidi Aksa’nın mimari incisi) Kub-
bet-üs Sahra, Kudüs’te Mescidi Aksa’dadır. 
Yine Hristiyanlar için önem arz eden ilk dö-
nem dini yapıtlar, Kudüs ve çevresinde bulun-
maktadır.

KRİTİK, HASSAS VE STRATEJİK
Sadece bölgesel değil, uluslararası hukuku il-
gilendiren dünyanın en önemli yerlerindendir 
Kudüs. Öyle ki üç semavi dinin gözde şehri 
ve kıyamete kadar kutsal bölgesi olduğu tar-
tışmasız bir konudur. Durum böyle olunca 
her bir din ve bünyesinde barındırdığı akım 
ve mezhepler orada var olmanın yarışına gir-
mişlerdir. Oraya hâkim olmanın yolu, biraz 
da orada bulunmak ile ilgili bir durumdur. 
Mesela her bir Hristiyan, mezhepsel olarak 
orada var olmayı yeterli görmediğinden ulu-
sal manada orada olma ihtiyacını hissetmiştir. 
Bundan dolayı Katolik ama Alman, Katolik 
ama Fransız, Katolik ama Ermeni, Katolik ama 
Vatikan gibi. Veya Ortodoks ama Rus, Orto-
doks ama Yunan, Ortodoks ama Ermeni gibi 
üst ve alt kimlik farklılıklarının tümü muha-

Tarihi, sanatsal, hukuki, arkeolojik, dini, mimari ve siyasi 
çerçeveden bakıldığında Kudüs’ü anlamak daha mümkün olabilir

KUDÜS’E
FARKLI AÇILARDAN BAKIŞ
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faza edilerek bu topraklarda var olurlar. Ve bu 
farklılıklarla bu topraklarda var olmak, Filis-
tin topraklarının bir gerçeğidir. Bunlara Kıpti, 
Habeş, Süryani ve Protestanlar da eklenebilir. 
Genelde Müslüman, Yahudi ve Hristiyanlar, 
Kudüs ve civarı topraklarda durumun kritik, 
hassas ve stratejik olduğu gerçeğinden dolayı 
ellerinde bulunan gayrimenkulleri korumak 
ve yaşatmanın yolunu gayrimenkullerini vak-
federek sağlamışlardır. 
 
VAHİY COĞRAFYASI
Biz Müslümanlar için benzeri olmayan bir 
yerdir Kudüs. İslami fetihten sonrasının tüm 
zaman periyodunu, kesintisiz ve hareketli bir 
şekilde görebildiğimiz yegâne yerdir Kudüs. 
Tarihsel yapılar zinciri ile ilgili, adeta zincir 
halkalarının hiçbirinde kopuk veya eksiğin 
olmadığı yerdir Kudüs. Öyle ki İslami döne-
mi, İslami fetihten öncesine Hz. Adem’e kadar 
dayandırmak gibi inanç ve fikirsel altyapıya 
sahibiz. Bu noktada vahiy coğrafyası, birçok 
Kur’an-ı Kerim kıssasının yaşandığı yer gibi 
artı durumlar da göz ardı edilmemelidir.  

PAYLAŞILAMAZ BİR COĞRAFYA
Herhalde başka bir yerle mukayese edilemeye-
cek bir zenginliğe sahiptir. Zira burayı önemli 
kılan dini mekânlar, çoğu zaman diğer dinlerle 
ortak kutsal alanlar olarak kabul edilmektedir. 
Bu ise içinden çıkılamaz bir hal ve paylaşıla-
maz bir coğrafya haline getirir Kudüs’ü. Gerek 
Müslüman gerek Yahudi gerekse Hristiyanla-
rın tüm mezhep, meşrep ve akımlarının var 
olmak istediği veya vazgeçmeyeceği / vazgeçe-
meyeceği bir yerdir Kudüs. 

GÖZ KAMAŞTIRAN GÜZELLİK
Kudüs’te İslami fetihten bu yana İslam mima-
risinin tüm evrelerini, incelik ve güzelliklerini 
görmekteyiz. Hem ibadethane hem kamu hem 
de sivil İslam mimarisinin eserlerini; kışla ve 
kaleler, vakıf binaları, medreseler, okullar, se-
biller, çarşılar ve mahalleleri ile ayakta kalmak-
la yetinmeyip hala göz kamaştıran güzellik ve 
sağlamlıkları ile bizlere bir şeyler anlatır Ku-
düs. Sadece İslam mimarisi bağlamında değil 
tabii ki Hristiyan mimarisinin de ilk dönem-
den günümüze kadar en önemli, muhteşem ve 
nadide numunelerini bağrında barındırır.

İMTİHAN ALANI
Siyaseten neredeyse popülerliğini kaybetme-
yen veya sürekli gündemde kalabilen bir yer-
dir Kudüs. Öyle ki siyaseten güçlü olmayan 
veya güçlü siyasi bir yapıya sahip olanların hi-
mayesi olmadan Kudüs’e sahip olunamaz. Bu 
bağlamda Kudüs İslam ümmetinin imtihan 
alanıdır.
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İSLAM ÜMMETİ İÇİN HEM İMTİHAN

KUDÜS
HEM DE İLAHİ İKRAM 
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İ
slam ümmeti bu kutsal yeri, bu mübarek 
emaneti koruyup koruyamayacağı nok-
tasında sınava tabidir. Kudüs’e sadece im-
tihan gözüyle değil, ilahi ikram boyutu 
ile de bakmak gerekir. Öyle ki Kudüs gibi 

değerli bir yeri elde tutmak için; siyasi, askeri, 
ilmi, ekonomik ve teknolojik olarak üstün ol-
mak gerekir. Belki de İslam dünyasının kıyam 
şeklidir Kudüs. Mekke ile Medine bizim rükû 
ve secdemizdir. Kudüs ise bizim kıyam hali-
mizdir. Mekke ve Medine’de manevi manada 
inşa olurken, tövbe istiğfarlarımızı artırıp iba-
det ve itaate odaklanırken, Kudüs’te teyakkuz 
halinde durma ihtiyacı hissederiz. Kudüs’ün 
herhangi bir alanda elimizden çıkmaması için 
gayret gösteririz. Bu anlamda Kudüs, bizim 
namazlardaki teyakkuz hali ayakta duruşu-
muz, sorunlara karşı kaim bir hal ile kıyam 
halimizi oluşturur.

Sonuç olarak: Bizim ufkumuz, yaşadığımız 
beldelerle değil, dünyanın önemli bir bölü-
münü ilgilendiren Kudüs’ten başlar. Ufkumuz 
Kudüs olunca, mimarımız, tarihçimiz, hukuk-
çumuz, ressamımız, sanatçımız, sanat tarihçi-
miz, dinler tarihçimiz ve ilahiyatçımız kendi 
ihtisas alanı ne olursa olsun dünya çapında bir 
yarışmanın içinde olduğunu unutmayacaktır. 

Mimarımız hem İslam hem de diğer dinlerin 
mimarisini görür Kudüs’te. Hem de 2 bin yıl-
dır kesintisiz olarak tüm evre ve dönemlerini 
görmektedir Kudüs’te. 1400 yıldır diğer dinle-
re karşı nasıl bir mimari anlayışla kendimizi 
ifade ettiğimizi görecektir.

Tarihçimiz, sadece bir milletin değil, bir üm-
metin tarihi ile ilgilenmek durumundadır. Sa-
dece ümmetin tarihi de yetmeyecek Yahudi ve 
Hristiyan tarihi ile de ilgilenecektir.

Hukukçumuz, sadece bölgesel değil, uluslara-
rası hukukla da ilgilenmek zorunda kalacak-
tır. Dinler arası hukuku bilmek durumunda 
olacaktır.

Sanatçımız, İslam sanatının diğer dinlere ait 
sanatsal yapıtların gerisinde kalmadığını, di-
ğer dinlerin de bu yapıtlarının biz Müslüman-
lar sayesinde bugüne geldiğini görecektir.

UFKUMUZUN BAŞLANGIÇ ÇİZGİSİ 
KUDÜS OLMALI

Hâsılı kelam, mimarımız, sanatçımız, tarih-
çimiz, sanat tarihçimiz, dinler tarihçimiz, 
ilahiyatçımız, hukukçumuz ve siyasetçimizin 
ufku, yaşadığı toprakların ötesinde olmalı. Uf-
kumuzun başlangıç çizgisi Kudüs olmalı. Ku-
düs olunca başlangıç çizgimiz elbette ki farklı 
kutsallarla, diğer dinlerle, diğer dinlerin farklı 
mezhepleri ile ve diğer devletlerle ilgili birçok 
konu ile direkt temas etmek onları tanımak 
gibi bir zeminle başlamış olacağız. Bu ise bi-
zim için yerel bir ufuktan öte evrensel bir ufuk 
anlamına gelmektedir. Ve bir Müslümana ya-
kışan da bu olmalıdır. Ufuk çizgimizi Kudüs 
oluşturur. Ve bu çizginin en asgari seviyesinin 
başlangıç noktasını evrensel bir ufuk oluştur-
maktadır. Buna yakışan isim ise Kudüs Ufku 
isimlendirmesidir.

Kudüs, bizim namazlardaki teyakkuz hali 
ayakta duruşumuz, sorunlara karşı kaim bir 
hal ile kıyam halimizi oluşturur 

Kudüs’e sadece imtihan gözüyle değil, 
ilahi ikram boyutu ile de bakmak gerekir
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K
udüs maddi değerinden çok mana 
değeri daha yüksek bir mekândır. 
Bundan dolayı Kudüs ve Mescidi Ak-
sa’nın önündeki maddi engeller kişiyi 
Kudüs’ten mahrum edememektedir. 

Çünkü Kudüs ile bağımız cismi ve maddi ol-
maktan öte, manevi ve akidevidir.

Enbiya 71’de İbrahim peygamberin hicret 
yurdudur. İsra gecesi son Peygamberin vuslat 
mekânıdır. Her iki örnek itibarıyla biz Müs-
lümanların ziyaret etmek, mekânı ihya etmek, 
ama daha çok mekânla ihya olmak üzere ilahi 
bir ikramdır Kudüs.

Maide 21’de, Musa Peygambere Kudüs hedef 
gösterilmiştir. Ancak İsrailoğullarının isyanı se-
bebiyle ömrü vefa etmemiştir Kudüs’e varmaya.

Kudüs’e gitmek, Kudüs’ü yalnız bırakmamak 
Müslüman’ın boynunun borcudur. Mescidi 
Aksa’nın saflarını boş bırakmamak ümmetin 
her bir ferdinin boynunun borcu ve kaçama-
yacağı mesuliyetidir.

O topraklarda yasaklı olup da Kudüs’e, Mesci-
di Aksa’ya giremeyenler, inanıyorum ki huzu-
ru ilahide mazurdur. Kudüs’e girememek, Ku-
düs uğrunda sorumluluğumuzdan kurtulmak 
anlamına gelmez. Bilakis sorumluluğumuzu 
artırmaktadır.

Bizden önceki Müslümanlar Kudüs’ün yokluğu-
na 88 yıl tahammül etmişlerdir. Ancak günümüz 
Müslümanları 101 yıldır Kudüs’ten mahrum…

Hesabı ağır bir dosya bekler ümmeti. Kudüs’ü 
kurtarmak bir yana, imkânı olduğu halde gidip 

Kudüs, maddi ve dünyevi değerlerin ötesinde manevi ve uhrevi 
sembolik değeri çok yüksek ruhaniyyetli bir şehirdir

KUDÜS

Kudüs’e gidemeyenler huzuru ilahide mazur görülme 
ihtimaline sahip olabilirler mi bilmiyorum. Ancak hiçbir engeli 
olmadığı halde gitmeyenlerin ahirette cevabı ne olacak?

MÜBAREK VE 
MUKADDES ŞEHİR 
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namaz kılmayan İslam ümmeti olarak zillet po-
zisyonunda beklemeye devam etmekteyiz.

Gidemeyenler huzuru ilahide mazur görülme 
ihtimaline sahip olabilirler mi bilmiyorum. 
Ancak hiçbir engeli olmadığı halde gitmeyen-
lerin ahirette cevabı ne olacak?

De ki: “Yeryüzünde gezin dolaşın da (pey-
gamberleri) yalanlayanların sonu nasıl olmuş 
bir görün.” Enam 11

Şüphesiz ki gezmek seyahat etmek insanoğlu-
na farklı tecrübeler kazandırmaktadır. Her ge-
zilen yeni yer, kişiye farklı  bir coğrafya, farklı 
bir insan topluluğu, farklı bir kültür, farklı bir 
örf, farklı bir sanat, farklı bir mimari, farklı bir 
tarih, farklı bir yaşantı, farklı bir medeniyet 
gibi yeni tecrübeler kazandırabilmektedir. Pra-
tik tecrübe açısından insana farklı kazanımlar 
elde ettiren geziler bazen yukarıda saydığımız 
hususların tümü veya bazıları ile birlikte inanç 
bağlamında gerçekleşmektedir. Bazen dini yü-
kümlülük bağlamında icra edilen bu seyahat-
lerin en tanınmışı Mekke merkezli ifa edilen 
hac ibadetidir. Hac ibadeti İbrahimi bir çağrı-
dır Mekke – Kabe odaklıdır. Kabe’nin yanı başı 
İbrahim’in makamıdır. Dikkatten kaçmaması 
gereken husus, Hz. İbrahim’in hem Kabe hem 
de Beytülmakdis - Kudüs civarında bulunmuş 
olmasıdır. Ve Hz. İbrahim Beytülmakdis’e 31 
kilometre mesafede El Halil şehrinde yaşamış, 
burada vefat etmiş ve torunları ile birlikte bura-
da defnedilmiştir.

Yukarıda Hz. İbrahim özelindeki hatırlatma-
ya ilave olarak Hz. İbrahim kuzeyden güneye 
Mezopotamya bölgesinden Filistin toprakla-
rına hicret etmiştir. Ve buradan hareketle en 
az üç defa Mekke’ye gitmiş ama her defasında 
tekrar El Halil şehrine geri dönmüştür. Birçok 
peygamberin yaşadığı, vahiy aldığı ve vahyi 
tebliğ ettiği bölge Kudüs ve civarındaki bölge-
dir. Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberle-
rin çoğu Kudüs ve civarında yaşamış, burada 
vahiy almış ve burada tebliğde bulunmuştur. 
Dolayısıyla bu peygamberlerle ilgili yaşanmış 
olaylar hadiseler - kıssalar Kudüs ve civarında 
cereyan etmiştir. Kur’an-ı Kerim’de peygam-
berlerle ilgili okuduğumuz ayetlerin çoğu bu 
bölgede peygamberlere nazil olmuştur.  

Yaklaşık 5 bin yıllık tarihiyle, ne kadar yıkılsa 
da ne kadar el değiştirse de kesintisiz bir ya-
şam sürekliliğini görmekteyiz Kudüs’te. Bu 

yönü itibarıyla çok zengin bir tarih, sanat ve 
arkeoloji potansiyeline sahiptir.

İslam dünyasının sanatsal ve anıtsal manada 
en estetik en güzel yapıtı (Kubbetussahra) Ku-
düs’tedir. Keza Mescidi Aksa ve Kudüs’te İsla-
mi eserlerin Dört Halife devrinden başlayarak, 
Emevi, Abbasi, Selçuklu, Artuklu, Fatımi, Ey-
yubi, Memlüklü ve Osmanlı döneminden eser-
lere neredeyse adım başı şahit olmaktayız. Yine 
Roma öncesi, Roma, Doğu Roma – Bizans Hris-
tiyan ve Haçlı eserleri görkemli bir şekilde var-
lıklarını sürdürmektedirler. Malazgirt Savaşı’nın 
yaşandığı 1071 yılında henüz Anadolu fethedil-
memişken Kudüs’te valimiz bulunmaktaydı.

Yahudi ve Hıristiyanlara göre dünyanın en 
kutsal şehri, Müslümanların da ilahi tavsif ile 
mübarek ve mukaddes şehridir Kudüs.

Böylesi bir şehir böylesi bir mekân elbette ki 
gezilmeli, elbette ki görülmelidir. Mutlaka öğ-
renilmelidir. Ancak gezmek, görmek ve öğren-
mek katiyen yeterli olmayacaktır. Çünkü Ku-
düs daha fazlasına layıktır. Çünkü Kudüs daha 
büyük bir potansiyele sahiptir. Bu anlamda 
Kudüs’ten istifade etmemek var olan nimetin 
farkına varmadan gitmek, tabir yerindeyse bu 
nimetlere kör kalmak büyük bir kayıp olarak 
görülmelidir. Bu bağlamda bize düşen Kudüs’ü 
bilmek, görmek veya öğrenmenin ötesinde 
mutlaka ama mutlaka Kudüs’ü yaşamaktır. Ku-
düs öyle bir potansiyele sahip ki semavi dinler 
neredeyse Kudüs’ten bağımsız anlatılamamak-
tadır. Kudüs semavi dinlerde “Haşr” (ölümden 
sonra) dirilme mekânı olarak kabul edilmekte-
dir. Dolayısıyla Kudüs, maddi ve dünyevi de-
ğerlerin ötesinde manevi ve uhrevi sembolik 
değeri çok yüksek ruhaniyyetli bir şehirdir.
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H
er şey, 31 Aralık 1913 Çarşam-
ba’yı 1 Ocak 1914 Perşembe’ye 
bağlayan yılbaşı gecesini Ku-
düs’te geçirmek için Paris’ten 
tayyare ile gelmeyi başaran 

Fransız pilotların şehirde görünmesiy-
le başladı. Fransızların tehlikeli bir yol-
culuktan sonra Kudüs’e gelmelerinin 
simgesel bir anlamı vardı. Filistin ve 
Kudüs’ün karışıklıklar içinde olduğu, 
Birinci Dünya Savaşı’nın arifesindeki 
o günlerde, Fransız pilotlar, bölgede 
yaşayan ekalliyetin şevk ve gayretini 
artırmışlardı. Bunun üzerine Kudüslü 
Müslümanların önde gelenleri buluşup 
bir karara vardılar ve uygulamak için 

hemen postaneye koştular. 
Kudüslüler o gün, başkent İstanbul’a 
bir telgraf gönderip, Osmanlı tayyare-
lerini Kudüs semalarında görmek iste-
diklerini bildirdiler. Hem yöneticilerin 
hem de tayyarecilerin kışın zorlu hava 
şartlarını mazeret olarak öne sürmele-
rini önlemek için bir de ödül koydular. 
Kudüs halkı, havadan ilk defa Kudüs’e 
vasıl olacak Osmanlı pilotlarına 200 
lira ödül vadediyor, Osmanlı ordusu-
na da bir uçak hediye etmeyi taahhüt 
ediyordu. Yeter ki Osmanlı tayyareleri, 
Kudüs semalarında arz-ı endam edip 
Osmanlı bayrağını, ay yıldızlı sancağı 
dalgalandırsındı. “Hem” diyordu Ku-

YİNE UÇAR MI
KUDÜS

SEMALARINDA

TÜRK 
TAYYARELERİ?

Dr. Şefik Memiş
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göğüslerini 

kabartan, gururla 
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uçuşları da 
gerçekleştirdiler
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 İngiliz idaresindeki Müslüman halkın nezdinde 
Osmanlı etkisinin ve sevgisinin teşvik edilmesi ve 
siyasi açıdan etkinlik kazanılması önemliydi

düslüler, “Fransız tayyareciler, bu mu-
vaffakıyeti gösteriyorsa, bizim tayyare-
cilerimiz niçin böyle kudret, maharet 
ve harikalar göstermesindi ki…” 
Harbiye Nezaretine gelen telgraf, he-
yecanla Nazır Enver Paşa’ya ulaştırıldı. 
Enver Paşa ve arkadaşları, bu dave-
ti, Balkan Savaşları sebebiyle prestij 
kaybına uğrayan ordu için önemli bir 
itibar kazanma fırsatı olarak gördüler. 
Hem Osmanlı’nın gücü ve azmi Batı’ya 
gösterilmiş olacak hem de Osmanlı pi-
lotları tayyarecilik âleminde büyük bir 
şeref kazanacaktı. Daha da önemlisi 
pilotların bu yolda gösterecekleri azim 
ve cesaret ümmetin kalbinde büyük bir 
iftihar hissi uyandıracaktı. 
Teklif, kabul edildi ve derhal hazırlık-
lara başlandı. Rota, önce İstanbul-Ku-
düs şeklinde düşünüldü. Ancak, daha 
sonra Kahire ve İskenderiye kadar uza-
tılması uygun bulunuldu. Çünkü bu 
bölgede yaşayan İngiliz idaresindeki 
Müslüman halkın nezdinde Osmanlı 
etkisinin ve sevgisinin teşvik edilmesi 
ve siyasi açıdan etkinlik kazanılması 
önemliydi.

“KUDÜSLÜLER, 
TAYYARECİLERİMİZİ KOLAY 
KOLAY BIRAKMAYACAK”
Harbiye Nezareti, İstanbul-İskenderiye 
Hava Seyahati için “Muavenet-i Milli-
ye” ve “Prens Celâleddin” isimli tayya-
reler ile Yüzbaşı Fethi Bey ve Mülazı-
mıevvel Nuri Bey’i seçti. Konaklama 
noktaları ise Eskişehir, Afyonkarahisar, 
Konya, Ulukışla, Adana, Halep, Hu-
mus, Beyrut, Şam, el-Ariş, Port Said, 
Kahire ve İskenderiye olarak belirlen-
di. Bu noktalarda öngörülen süreden 
fazla kalınacağı tahmin edildiğinden 
seyahatin 25 gün süreceği düşünülü-
yordu. 
 “Ancak” diye yazıyordu gazeteler, 
“Yirmi, yirmi beş günde bu seyahatin 
tamamlanması tahmin ediliyor, bel-
ki birkaç gün fazla olabilir. Bilhassa 
Kudüslülerin tayyarecilerimizi kolay 
kolay bırakmayacakları, birkaç gün 
misafir edecekleri, şüphesizdir ve bu 
da haklarıdır.”

HAREKET GÜNÜ: 8 ŞUBAT 
1914
Nihayet hareket için beklenen gün gel-
di. 8 Şubat 1914 Pazar günü, bugünkü 
Yeşilköy Havalimanının Sefaköy tarafı 
olan Safra Köyü’nde resmî zevatın ka-
tıldığı bir törenle iki Osmanlı uçağı 
harekete hazırdı. Muavenet-i Milliye 
uçağında Fethi Bey ile Harbiye Neza-
reti Yaveri Sadık Bey, Prens Celâleddin 
tayyaresinde ise Nuri Bey ile Yüzbaşı 
İsmail Hakkı Bey bulunuyordu. Gös-
teri uçuşlarından sonra Harbiye Nazı-
rı Enver Paşa, Osmanlı tayyarecilerini 
cesaretlendiren, bir konuşma yaptı. 
“Osmanlı zabitlerinin” diyordu Enver 
Paşa, “havacılıkta da maharet ve cesa-
ret sahibi olduğunu ispat edeceksiniz. 
Sizlerin, bütün maharetinizi sarf ede-
rek Osmanlı sancağını muvaffakıyetle 
seyahatin gayesine ulaştıracağınızdan 
eminim. Haydi, şimdi yola çıkınız. 
Allah hepinize selamet versin.” En-
ver Paşa’nın işareti üzerine sabah saat 
09.10’da önce Nuri ve İsmail Beylerin 
içinde bulunduğu Prens Celâleddin 
havalandı. On dakika sonra ise Fethi 
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ve Sadık Beylerin bindiği Muavenet-i 
Milliye pistten kalktı. Henüz radarın 
olmadığı o dönemlerde uçaklar, pilo-
tun çıplak gözle gördüğü rota üzerin-
den gidiyordu.  Hava kapalı, bulutlu ve 
sisliydi, az da olsa yağmur vardı. Ancak 
sisin pilotları şaşırtmasından endişe 
ediliyordu. Endişelenenlerin kaygısı 
doğru çıktı, Adalar üzerinde yoğun sise 
giren Nuri Bey, güç anlar yaşadı; sisle 
birlikte şiddetli yağmura yakalanınca 
Yeşilköy’e geri döndü, hava şartları mü-
sait olunca tekrar halkın alkış ve duala-
rıyla havalandı. 

HAVA ŞARTLARI, UÇAKLARI 
ZORLUYOR
Fethi Bey’in uçağı da kötü hava şart-
ları sebebiyle düşme tehlikesiyle karşı 
karşıya geldi, ancak usta pilot bu kaza 
tehlikesini bertaraf edip Adapazarı’na 
başarılı bir iniş gerçekleştirdi. Nuri ve 
Hakkı Beyler ise ikinci kalkışlarında 
Marmara Denizi’ni geçip Karamürsel 
üzerinde yoğun sise girdiler ve yolla-
rını kaybettiler. Yolculuğu tehlikeye 
düşürecek bu durum karşısında, Nuri 
Bey, önemli bir karar vererek, tayyareyi 
öğleden sonra saat 14.30’da İznik’e in-

dirdi. İki uçağın bundan sonraki uçuş-
ları da maceralı oldu. Fethi Bey Adapa-
zarı’ndan hareket ettikten sonra sisten 
Eskişehir’e göremeyip civardaki Ağa-
pınar’a inmişti. Nuri Bey ise İznik’e in-
mek zorunda kaldıktan sonra Lefke’ye 
uçmuş, Bileciklilerin yoğun isteği üze-
rine oraya da uğramıştı. Fethi Bey Es-
kişehir’den pazartesi Afyonkarahisar’a 
ve buradan da salı günü hareketle ak-
şam Konya’ya varmış, gittiği her yerde 
fevkalade alkışlarla karşılanmıştı.

TOROSLARIN TEPESİNDE 
KARLARA DEĞDİLER
Fethi Bey ve Sadık Beyler, yolculuğun 
en tehlikeli aşaması olan ve Konya-A-
dana güzergâhı üzerinde bulunan To-
roslara gelmişlerdi. Tayyare, burada 
sürekli daha yükseğe çıkmak zorunda 
kalmış, şiddetli rüzgâr akımlarına da-
yanmış, neredeyse dağın tepesindeki 
karlara değerek zirveyi aşmayı başar-
mıştı. Ancak benzini bittiği için Ada-
na’ya yetişememiş ve 11 Şubat 1914 ta-
rihinde Tarsus’a mecburi iniş yapmıştı. 
Fethi Bey, seyahatin bu tehlikeli aşa-
masını, gazeteciler şu şekilde anlata-
caktı: “Hakikaten biz büyük tehlikeler 
geçirdik. Gülek Boğazı’na kadar demir 
yolunu takip ederek geliyorduk. Gülek 
Boğazı’nda pek şiddetli bir hava akımı 
bizi karşıladı. Uçak şiddetli bir sarsın-
tıya uğrayarak batıya çevrildi. Toros’un 
Bulgar (Bolkar) Dağı’nı uçağın teker-
lekleri karlara sürünüyor denecek de-
recede bir irtifada aştık. Bu yüksek dağ 
aşıldıktan sonra gelen ikinci bir zirveyi 
atladıktan sonra Tarsus Ovası görün-
dü. Oysa şiddetli hava akımlarına kar-
şı koymak, yüksek dağları aşmak için 
fazla benzin tüketilmişti. Bundan do-
layı önümüze gelen Tarsus’a inmekten 
başka çare yoktu…”

ARTIK CİDDİ BİR ENGEL 
KALMAMIŞTI
Fransız pilotların bile geçemediği To-
ros Dağlarını Türk pilotları daha ilk de-
nemelerinde hiçbir kazaya uğramadan 
geçmeyi başarmışlardı. Artık Türk pi-
lotlarının Kudüs’e ulaşmaları için ciddi 

Fransız pilotların 
bile geçemediği 
Toros Dağlarını 

Türk pilotları daha 
ilk denemelerinde 
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Harbiye Nezareti, 
İstanbul-
İskenderiye Hava 
Seyahati için 
“Muavenet-i 
Milliye” ve “Prens 
Celâleddin” isimli 
tayyareler ile 
Yüzbaşı Fethi Bey 
ve Mülazımıevvel 
Nuri Bey’i seçti

hiçbir engel kalmamıştı. Pilotlar rotala-
rına devam ederek Şam’a başarıyla in-
diler. Burada görkemli bir törenle kar-
şılanan Osmanlı tayyarecileri onuruna, 
ziyafet üzerine ziyafet düzenleniyor, 
halk sevgisini bu şekilde gösteriyordu.
Ancak Fethi Bey ve rasat (co-pilot) 
Sadık Bey, Şam’da daha fazla oyalan-
mak istemediklerinden 27 Şubat 1914 
tarihinde, saat sabah sekiz civarında 
Kudüs’e doğru havalandılar. Tanin mu-
habirinin ifade ettiğine göre, Fethi ve 
Sadık Bey gitmişlerdi ama beraberinde 
bütün Şamlıların kalplerini de götür-
müşlerdi. Onları teselli edecek tek şey, 
Kudüs’e selametle ulaştıklarını bildiren 
bir telgraftı. O yüzden herkesin gözü 
telgrafhanedeydi. 

KUDÜS’TEN MÜJDELİ HABER 
GELMİYOR
Fethi ve Sadık Beyler ayrıldıktan birkaç 
saat sonra ikinci tayyare Şam semala-
rında göründü ve Nuri ve İsmail Beyler 
binlerce insanın elleri üstünde çadırla-
rına kadar taşındılar.  Ne var ki, Fethi 
Bey’in uçağından henüz haber alına-
mamıştı.“Şimdi” diye yazıyordu Tanin 
muhabiri, “yalnız Fethi ve Sadık Bey-
lerin selametle Kudüs’e ulaştıkları ha-
berini almak kalıyordu. Fakat hâlâ Ku-
düs’ten bir haber gelmiyordu. Akşam 
oldu, yine bir şey yoktu. Şam ile Kudüs 
arasındaki mesafe bu kadar uzak de-
ğildi. Tahmine göre pilotlar öğle vakti 
Kudüs’te bulunacaklardı. Fakat vakit 
geç olup haber gelmeyince merak ve 
endişe artmıştı. Acaba tayyare Kudüs’e 
giderken bir yere mi indi? İndiği yer-
de telgraf yok da onun için mi haber 
gecikti? Acaba benzini mi bitti? Yoksa 
bir kazaya mı uğramıştı? Bu sorular 
birbirini izliyor, heyecan ve galeyan 
anbean artıyordu. Şam, Beyrut, Kudüs 
merkezleri arasında haberleşme cere-
yan ediyor, haberleşmeler uzun müd-
det sürüyor, yine rahatlatıcı bir haber 
gelmiyordu. Halkın evlerine gitmeleri 
zamanı geliyor, fakat herkes sokakta 
merakını teskin etmeden evine gitmek 
istemiyordu.”

ENDİŞE HAD SAFHADA, 
MÜFREZELER SAHADA
Aynı endişe Kudüslüleri de sarmış-
tı. Muavenet-i Milliye tayyaresinin 
Şam’dan hareketini telgrafla öğrenen 
Kudüs Mutasarrıfı, 3-4 saatlik bekleyiş-
ten sonra telaşa düşmüştü. Önce civar-
daki bütün yerleşim yerlerine telgraflar 
çekerek, tayyare ve pilotlar hakkında 
bilgi istedi, sonra Vilayet merkezi olan 
Şam’a durumu bildirdi. Haber gelme-
yince uçağın aranması için her yere 
jandarma müfrezeleri çıkardı. Şam 
ile Kudüs arasındaki bütün yerleşim 
yerlerinde sürdürülen araştırma bir 
süre sonra sonuç verdi ve tayyarenin 
en son iki şehrin orta bir noktasında 
bulunan Semre Köyü’nde görüldüğü 
tespit edildi. Biraz sonra da uçağın en-
kazıyla iki şehit pilota ulaşılmıştı. Şam 
Valiliği, durumu, başkent İstanbul’a şu 
telgrafla bildiriyordu: “Bugün Kudüs’e 
doğru alafranga saat sekizde buradan 
(Şam’dan) hareket etmiş olan Muave-
net-i Milliye uçağının ezanî saat üç bu-
çukta Kefr-i Harib kasabası yakınında 
Taberiye kasabasına bağlı Semre Kar-
yesi (Köyü) civarında düşerek fedakâr 
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ve muhterem süvarileri Fethi ve Sadık 
Beylerin şehit oldukları ve uçağın par-
ça parça kırıldığı, şimdi Zevriye Nahi-
yesi Müdüriyetinden alınan telgrafta 
üzüntüyle bildirilmiştir…”

KUDÜS, ŞEHİTLERİNE 
AĞLIYOR
Hâlbuki Kudüs halkı, Fethi ve Sadık 
Beyleri karşılamak için nasıl bir he-
yecan içinde bekliyorlardı, ne büyük 
hazırlıklar yapmışlardı. Türk tayyaresi 
gelecek diye daha gün ağarır ağarmaz 
halk, meydana akın etmişti. Uçağın 
inmesi için Kudüs’ün Yaka Bölgesi’nde 
geniş bir alan hazırlanmıştı. Meydan, 
Kudüslüler tarafından bayraklarla süs-
lenmiş, bir bayram yerine çevrilmiş-
ti. Ayrıca pilotların dinlenmesi için 
büyük süslü çadırlar da kurulmuştu. 
Tüm Kudüslüler, genciyle yaşlısıyla, 
kadınıyla çocuğuyla meydanı doldur-
muş, gözleri Şam istikametinde, se-

mada görünecek ay yıldızlı tayyareyi 
bekliyorlardı. Ne var ki bu bekleyiş çok 
uzun sürdü. Coşku ve heyecan yerini, 
önce meraka, sonra endişeye bıraktı. 
Neredeyse her dakika telgrafhaneye bir 
kişi gönderiliyor, onların getirecekleri 
haber dört gözle bekleniyordu. Ama 
nafile… Nihayet acı dolu haber, şehrin 
sokaklarında, çocukların kulakların-
da yankılandı. Şehri bir hüzün bulutu 
kapladı, Kudüslüler mateme boğuldu. 
Bu elim olayın Kudüslülerde yarattığı 
hissi, en iyi Tasvir-i Efkâr gazetesinin 
Kudüs muhabiri Ahmed Bey anlatı-
yordu: “Şehadet olayı duyulunca bütün 
şehir sakinleri mateme boğuldu. Mille-
tin bu fedakâr fakat bedbaht evlatlarına 
‘Fatihalar’ ithaf ederek ağlıyoruz.”  

ŞEHİTLERİMİZ, VATAN 
TOPRAĞI ŞAM’DA
Fethi ve Sadık Beyler, İmparatorluğun 
Şam vilayetinde bulunan Selahaddin 
Eyyübi Mezarlığında kendileri için ha-
zırlanan türbeye defnedildi.  Bu arada 
Osmanlı ordusunun tüm tabur imam-
larına talimat verilerek, Cuma ve pa-
zartesi geceleri Yasin-i Şerif okunması, 
ertesi Cuma’da mevlid-i şerif okutturu-
larak şehitlerin ruhlarına bağışlanması 
istendi. Osmanlı tayyarecileri Fethi ve 
Sadık Beyler, Kudüs’e kilometreler kala 
geçirdikleri kazayla şehit olunca, Ku-
düs’e ulaşma, Kudüs semalarında Türk 
uçaklarının uçurulması hedefi yarım 
kalmadı. İkinci tayyare olarak peşle-
rinden gelen Prens Celâleddin, vazifeyi 
tamamlayacaktı. Şehit pilotların bırak-
tığı noktadan Nuri ve İsmail (Hakkı) 
Beyler görevi devralmıştı. 

ÜÇÜNCÜ UÇAK YOLDA
Bu arada “Nuri ve İsmail Beyleri yal-
nız bırakmamak” ve onlara yardımcı 
olmak üzere İstanbul’dan Ertuğrul is-
minde bir tayyarenin yola çıkarılma 
hazırlıklarına da başlandı. Bu yolculuk 
içinse Topçu Yüzbaşısı Salim Bey ile 
Erkan-ı Harp Yüzbaşısı Kemal Beyler 
seçilmişti. Tayyarenin İstanbul’dan Ça-
nakkale’ye, oradan Ayvalık’a, oradan 
da İzmir’e gitmesi, burada parçalara 
ayrılıp gemiye yüklenerek Beyrut’a gö-
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Acı dolu haber, 
şehrin sokaklarında, 
çocukların 
kulaklarında 
yankılandı. Şehri 
bir hüzün bulutu 
kapladı, Kudüslüler 
mateme boğuldu

türülmesi ve yolculuğa oradan devam 
etmesi planlanmıştı. Tayyare,  6 Mart 
1914 sabahı Safra Köyü’nden hareket 
etmeden önce şehitlerin ruhuna bir 
mevlid-i şerif okunmuştu. 

KUDÜS YOLUNDA, BİR KAZA 
DAHA…
Salim ve Kemal Beyler yolculukları-
na çıkmış, Çanakkale’ye ulaşmış iken 
Nuri ve İsmail Beyler de Yafa’ya var-
mıştı. Yafa, Kudüs’ten önceki son du-
raktı. Yafa halkının ısrarı üzerine, pi-
lotlar burada bir gece geçirmeyi kabul 
ettiler ve onurlarına düzenlenen ziya-
fete katıldılar. Ertesi gün, yani 11 Mart 
1914 Çarşamba günü öğleden sonra 
Prens Celâleddin adlı tayyare, Kudüs’e 
doğru yola çıkacaktı. Ancak Nuri Bey, 
tayyarenin Beyrut’tan Yafa’ya gelişi sı-
rasında indiği alanı, kalkış için uygun 
bulmadı ve deniz kıyısında bir kumsalı 
kalkış pisti olarak seçti. Tayyare oraya 
getirildi, pilotları uğurlamak isteyen 
halk da oraya geldi. Binlerce kişinin 
alkış ve dua sesleri arasında havalanan 
tayyarenin rotası Kudüs’tü. Bu sırada 
beklenmedik bir olay oldu, tayyare 
sahilden henüz 100 metre mesafede 
iken, bilinmeyen bir sebeple irtifa ka-
zanamadı. Şahitlere göre alçak bir irti-
fada uçarken birden bire sahile doğru 
dönmek istedi. İşte bu dönüş esnasında 
uçak eğik olarak ve büyük bir süratle 
denize düştü. İsmail Bey yardım san-
dalları gelinceye kadar kendini suyun 
üzerinde tutmayı başardı. Ancak Nuri 
Bey, yaralı ve baygın bir hâlde deniz-
den çıkarılır, 3 saat sonra da şehit oldu. 
Nuri Bey, Selahaddin Eyyübî Mezar-
lığında, iki şehit arkadaşının yanına 
defnedildi.

KÖTÜ HABER, KÖTÜ HABER 
ÜZERİNE
İstanbul, iki şehidinin acısını hafiflet-
meden, Kudüs yolunda gelen üçüncü 
şehit haberiyle sarsıldı. Ama hepsi bu 
kadar değildi. Kötü haber, kötü haber 
üzerine geliyordu. Salim ve Kemal Bey-
lerin bindiği Ertuğrul adlı tayyare de 
bir felaketle karşılaşmıştı. 13 Mart 1914 
Cuma günü Çanakkale Kemerdere’den 

Edremit’e doğru hareket eden Ertuğrul, 
bin 700 metre yüksekliğe çıkmış ve bu 
yükseklikte yoğun sisin içine girmişti. 
Kara ve denizin görünmediği bu sis 
tabakasına ilaveten bir de tayyarenin 
motoru bozulmuştu. Ancak Salim Bey, 
büyük bir başarıyla uçağı indirmeyi 
başardı. Ama inerken gerçekleşen ani 
çarpma sebebiyle uçak parçalara ayrıl-
mış, Salim ve Kemal Beyler ise yaralı 
olarak kurtulmuşlardı. 

EDREMİTLİLER, YENİ BİR 
UÇAK SATIN ALIR
Harbiye Nezareti, Salim ve Kemal Bey-
lerin yolculuklarına devam etmeleri 
için yeni bir uçak satın alınmasına ka-
rar verdi. Ancak Edremitliler, tayyare 
meselesine büyük hassasiyet gösterdi-
ler ve uçağın kendileri tarafından satın 
alınmasına izin verilmesi için Nezarete 
ricada bulundular. Gerekli bedeli de 
hemen toplayıp hazır ettiler. Böylece 
Edremitlilerin sipariş ettiği tayyare, 
25 gün gibi rekor bir sürede Marsil-
ya’dan İstanbul’a geldi. Tayyarenin İs-
tanbul’dan gemiyle Beyrut’a gitmesi ve 
Beyrut’tan uçuşuna devam etmesine 
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karar verilmişti. Uçuş denemeleri ba-
şarıyla tamamlanan tayyare, pilotlarla 
birlikte 11 Nisan 1914’te gemiyle yola 
çıktı. Pilotları uğurlamaya gelen Edre-
mit Belediye Başkanı Yazıcızade Hak-
kı Bey ile Karesi Mebusu Ferhad Bey, 
tayyarecilere Edremitliler adına önemli 
bir hediye takdim ettiler. Altın muha-
faza içinde korunan ve altın kordon-
lara bağlı küçük boyutta iki Kur’an-ı 
Kerim…

PİLOTLAR: HAVA MÜSAİT 
OLUNCA KUDÜS’E 
GİDECEĞİZ
Hidiviyye Şirketin ait Saidiye vapuru, 
19 Nisan 1914 tarihinde Beyrut Lima-
nına ulaştı. Beyrutluların büyük bir 
coşkuyla bağrına bastığı Türk tayya-
reciler Salim ve Kemal Beyler, bir gün 
içinde Edremit tayyaresinin parçaları-
nı sandıklardan çıkartıp kurarak, uçu-
şa hazır hâle getirdiler.  Tayyareciler, 
“Uçağın kurulmasının ardından ne 
gün hava uçuşa uygun bir hâl alırsa o 
vakit buradan Kudüs’e gideceğiz. Ku-
düs’e gitmek için iki buçuk saat kadar 
bir zaman ister ki bu müddeti nihayet 
iki bin metre yükseklikten kat edece-
ğiz.” diyorlardı. 
Artık, bekledikleri tek şey, uygun hava 

şartlarıydı. Kötü hava koşulları se-
bebiyle “tecrübe cevelanını-deneme 
uçuşunu” ancak 24 Nisan 1914 Cuma 
günü yapabildiler. O gün 10 dakika 
süreyle Beyrut semalarında uçtular. 
Hava durumu kritikliğini sürdürüyor-
du, Yafa ve Kudüs neredeyse tamamen 
karla kaplıydı. Tasvfir-i Efkâr muhabiri 
Namık’ın bildirdiğine göre “havaların 
bozuk ve yağmurlu gitmesi tecrübe 
uçuşlarına mani” oluyordu. Bekleyiş 
tam bir hafta sürdü. Bu süre içinde tay-
yareciler, Beyrutluların sevgi gösterile-
ri ve tezahüratları arasında, yaptıkları 
deneme uçuşları, “binlerce halk tara-
fından seyr ve temaşa edilmişti.”

KUDÜS İÇİN HAREKET SAATİ: 
1 MAYIS 1914, SAAT 05.30
Nihayet beklenen gün geldi, bu yolcu-
luğun başlamasını sağlayan, semala-
rında ay yıldızlı tayyareleri görmek için 
her türlü fedakârlığa katlanan Kudüs-
lülerin yüzünün güleceği tarih, 1 Mayıs 
1914’tü. Sadece Kudüslüler mi heyecan 
içindeydi? Hayır… Osmanlının genç 
zabitleri de heyecanlıydılar. Sabahı zor 
ettiler. 1 Mayıs sabahı, güneş doğar 
doğmaz, saat 05.30’da Edremit uçağı 
Beyrut’tan hareket etti. Üç saat içinde 
Kudüs semalarına ulaşmayı planlıyor-
lardı. Sabahın o vakti, binlerce Bey-
rutlu, tayyarenin kalkacağı alanı dol-
durmuş, Osmanlı tayyaresini Kudüs’e 
uğurlamaya gelmişlerdi.
Bu kez, hiçbir olumsuzluk yaşanmadı. 
Salim ve Kemal Beyler nezaretindeki 
Edremit uçağı kalkıştan üç saat sonra, 
yani saat 08.30 raddelerinde Kudüs 
şehrine başarıyla indi. Binlerce Ku-
düslünün izlediği inişte şehrin önde 
gelenleri de hazır bulundu. Türk tay-
yarecileri bağrına basan Kudüslüler, 
onları hiç bırakmadılar. 3 Mayıs olarak 
planlanan ayrılış tarihi, onların ısrarla-
rı üzerine ertelendi. Bu ısrarı, gazeteci 
Nihad şöyle anlatıyordu: “Kudüslülerin 
nihayetsiz tezahüratı, arzu ve ısrarları 
karşısında, beldemizde (Kudüs’te) bir 
gün daha temdid-i ikamete mecbur 
kalmışlar ve Kudüslülerin kalbinde 
müebbed (ebedî) hatıralarla yaşayacak 
olan bugünkü son misafirlik gününü 

Tasvir-i Efkâr gazetesi 
Kudüs muhabiri 

Ahmed: “Şehadet 
olayı duyulunca bütün 

şehir sakinleri mateme 
boğuldu. Milletin bu 

fedakâr fakat bedbaht 
evlatlarına ‘Fatihalar’ 

ithaf ederek ağlıyoruz”
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Bundan 103 yıl önce 
Kudüs halkı istedi, 
Osmanlı tayyareleri 
havalandı. Bu uğurda 
üç hava şehidi verildi 
ve Kudüs semalarında 
ay yıldızlı tayyareler 
uçuruldu

de umumi bir heyecan ve samimiyet 
içinde geçirmişlerdir.” Bu süre içinde 
Türk pilotları, Kudüs semalarında bin-
lerce Müslümanın göğüslerini kabar-
tan, gururla izledikleri gösteri uçuşları 
da gerçekleştirdiler, onurlarına verilen 
yemeklere katıldılar. 

YILLARCA BEKLENEN 
SEVGİLİ GİBİYDİLER
Salim ve Kemal Beyler şerefine verilen 
yemeklere her seferinde yüzlerce kişi 
katılıyordu. Pilotlar, sadece eşrafın ve 
mülki erkânın yemek tekliflerini kabul 
etmiyor, halktan gelen davetlere de ka-
tılıyordu. Kalış sürelerini uzatmalarına 
yol açan işte böylesine bir davetti. Çün-
kü 3 Mayıs günü Bab-ı Hıtta Mahal-
lesi sakinleri onları davet etmişlerdi. 
Ne zaman pilotlar, Kudüs sokaklarına 
çıksa, bir coşku dalgası ve insan seli 
her tarafı kaplıyordu. Bu kez de öyle 
oldu. Önde latif marşlar çalan bir as-
kerî bando, ardında binlerce Kudüslü, 
tezahürat ve sevinç gösterileri içinde 
yürüyordu. Tam ortalarında, Salim ve 
Kemal Bey vardı. Kudüslüler, âdeta el 
üzerinde taşıdıkları pilotları davete 
taşıyorlardı. Bu şekilde önce Kudüs 
Mutasarrıfının evine gelen kalabalık, 
buradan mutasarrıfı da alarak öğle zi-
yafetinin hazırlandığı mahalle gitmiş, 
sonra da coşkuyla yemek yemişlerdi. 
Evet, coşku had safhadaydı. Pilotların 
her anı doluydu, kendilerine ait bir va-
kitleri yoktu. Kudüslüler, onları bir an 
olsun yalnız bırakmıyorlardı. Yıllarca 
hasretle beklenen sevgili gibiydiler… 
O yüzden Kudüslüler, Türk tayyare-
cilere doyamamıştı. Gazeteci Nihad’a 
göre “Kendilerine (pilotlara) selamet 
ve muvaffakıyet temenni eden Ku-
düslüler, Salim ve Kemal Beylerin bu 
kısa misafirliklerine bir türlü kanaat 
edememekte”, “(onları) ellerinden ka-
çırmaktan korkarak ayrılmalarına rıza 
göstermemektedirler.” 

“TAYYARELERİMİZ KUDÜS 
SEMALARINDA”
Kudüslülerin yürekleri, Halife-i Ruy-i 
Zemin Hazretleri’nden, Hilafetin ve 
Ümmetin merkezi İstanbul’dan gelen 

tayyarenin taşıdığı “yalnız değilsiniz” 
özgüveniyle dolmuştu.  Aynı etkiyi Os-
manlı basınında da görmek mümkün-
dü. Tasvir-i Efkâr, 3 Mayıs 1914 tarihli 
nüshasına “Tayyarecilerimiz Kudüs 
semalarında” başlığını atarken, tayya-
recilerimizi Kudüs üzerinde uçarken 
gösteren fotoğraflar ile Kudüs manza-
raları yayınlıyordu.
“Dün” diye yazıyordu Tasvir-i Efkâr, 
“okuyucularımıza muhtelif muhabir-
lerimizden aldığımız telgrafnameler-
le müjdelediğimiz veçhile Tayyareci 
Salim Bey ile refiki Erkan-ı Harbiye 
Yüzbaşısı Kemal Beyler, evvelki sabah 
havanın müsaitliğinden bilistifade saat 
beş buçuk raddelerinde Beyrut’tan ha-
reket ve üç saat kadar uçuştan sonra 
Yafa üzerinden geçerek, Kudüs’e ulaş-
mışlardır. Beyrut ile Kudüs arasında-
ki mesafe, sahili takip etmek şartıyla 
takriben 275 ile 300 kilometre oldu-
ğuna göre tayyarecilerimiz saatte yüz 
kilometre bir süratle hareket etmişler 
demektir. Salim ve Kemal Beylerin, ta-
lihsiz arkadaşları Fethi, Sadık ve Nuri 
beylerin üzücü kötü tesadüfler netice-
sinde bir türlü ulaşamadıkları Kudüs-i 
Şerif ’e Beyrut’tan itibaren bir hamlede 
ve hiçbir arazı olmaksızın vasıl olma-
ları hiç şüphesiz bir muvaffakıyettir…” 
Bundan 103 yıl önce Kudüs halkı iste-
di, Osmanlı tayyareleri havalandı. Bu 
uğurda üç hava şehidi verildi ve Kudüs 
semalarında ay yıldızlı tayyareler uçu-
ruldu. Tam bir asır sonra, insan ister 
istemez soruyor kendine: Yine uçar mı 
Kudüs semalarında Türk tayyareleri?<



K
adim şehir Kudüs, son yıllarda hafızala-
rımızda “Cennetin Krallığı” filmindeki o 
sahne ile yer etti. Selahaddin Eyyübi or-
dularıyla şehri kuşattığında, Haçlı ordusu-
nun lideri ona “Kudüs, senin için ne an-

lam gelir?” diye sorar. Selahaddin Eyyübi de ona 
dönerek “Kudüs hiçbir şey, Kudüs her şey” olarak 
cevap verir.
Aslında Kudüs’ün iki fatihi vardır. Hz. Ömer, 
halifeliği zamanında Kudüs’ü fethetmiştir. Yıl-
lar sonra da Selahaddin Eyyübi, Kudüs’ü bir kez 
daha zulümden kurtarıp huzura kavuşturmuştur. 
Nasıl bir imtihan ki Kudüs sadece Müslümanla-
rın hâkimiyetinde iken huzur bulan, gayrısında 
her zaman sorunlu topraklar olmuştur.
Bu yüzdendir ki Kudüs belki de üçüncü fatihini 
beklemektedir.
Kudüs’ü yaşamadan anlatmak, paylaşmak zordur. 
Bu bağlamda Kudüs’ü yaşayan MÜSİAD heyeti-
nin, Kudüs’te ziyaret ettiği yerleri şöyle sıralaya-
biliriz…

KUDÜS HİÇBİR ŞEY,

KUDUS
HER ŞEY

Kudüs, bugün artık belki de üçüncü 
fatihini bekliyor
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HALİL’
URRAHMAN CAM

İİ
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TARİHİ AŞEVİ

K
udüs’te Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi 
Hürrem Sultan tarafından, 1552 yılında 
yaptırılan Haseki Sultan Aşevi, şehirde 
yaşayan yoksullara 464 yıldır sıcak ye-
mek dağıtmayı sürdürüyor. Mescid-i 

Aksa’nın batıya bakan tarafındaki Meclis Ka-
pısı’ndan çıkınca biraz ilerde karşınıza çıkan 
aşevi, her gün yüzlerce kişiye yemek ikram 
ediyor. Osmanlı vakıf geleneğinin hala devam 
eden önemli örneklerinden olan aşevinin zi-
yaretçileri, ramazanda daha da artıyor. Elinde 
tencerelerle gelen genç, yaşlı tüm ihtiyaç sa-
hiplerine gününe göre et, tavuk, pilav, çorba ve 
sebze gibi yemekler veriliyor. Türkiye İşbirliği 
ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından 
geçtiğimiz yıllarda restore edilen aşevi, hizmet 
vermeye devam edecek. 

Kudüs’te El-Halil’in içinde yer alan Hali’lürrahman Camii ismini, Hz. 
İbrahim’in “Allah’ın Dostu” vasfından alır. Gazze ile Kudüs arasındaki 
cami bugün de Müslümanlara hizmet vermektedir.
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KUBBET’ÜS
SAHRA
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K
ur’an-ı Kerim’de geçen Miraç muci-
zesinin mekânı olan bu kutsal alan, 
Kudüs’ün en önemli yapısıdır. İnşası 
Müslümanlar ve Yahudiler tarafından 
Emeviler devrinde yapılmıştır. Kutsal 

kabul edilen kaya üzerine sekizgen kubbeli 
olarak inşa edilmiştir. İslam’ın bilinen ilk kub-
beli yapısı olan Kubbet’üs Sahra’nın iç yüzeyi, 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler ve motiflerle süs-
lenmiştir. İçinde bulunan “muallak kayasının” 
Miraç hadisesinde Hz. Peygamberimizle yük-
seldiği ve Resulullah’ın “Dur!” emriyle havada 
kaldığına inanılır. Evliya Çelebi Seyahatna-
mesi’nde bu kayanın görüntüsünden, hamile 
kadınların çocuklarını düşürdüklerini söyler. 
Tarih boyunca Müslüman hükümdarların bu 
kutsal yapımının bakım ve nizamıyla özel ola-
rak ilgilendikleri bilinir. 

Bölgenin Yavuz Sultan Selim devrinde Os-
manlı topraklarına katılmasının ardından Ka-
nuni Sultan Süleyman Kubbet’üs Sahra’yı kök-
lü biçimde tamir ettirdi. Binanın dış cephesini 
çinilerle kaplattı. Kubbet’üs Sahra, Osmanlı 
padişahlarından III. Murat, I. Abdülhamid, II. 
Mahmud, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdü-
laziz ve II. Abdülhamid devirlerinde de tamir 
edildi. II. Abdülhamid, binanın zeminini İran 
halıları ile döşetti. Binanın ortasına büyük bir 
avize astırdı ve eskiyen çinilerini yeniletti.

11 Temmuz 1927 tarihinde Filistin’de meyda-
na gelen depremde önemli ölçüde hasar gören 
Kubbet’üs Sahra, Ürdün başta olmak üzere diğer 
Arap ülkeleri ve Türkiye’nin katkıları ile esaslı 
bir şekilde tamir edildi. Ürdün Kralı Hüseyin 
,1998’de Kubbet’üs Sahra’nın kubbesinin bakımı 
ve tamiri için 8,2 milyon dolar bağışladı.
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K
ıyamet Kilisesi, inanışa göre Kudüs’te 
eski şehrin içinde Hz. İsa’nın öldüğü 
kayanın üzerine yapılmış bir mabettir. 
Bir tepenin üzerindeki bu kilisenin 
kapı anahtarı, bir Müslüman ailesin-

dedir. Bu karar, 1852 yılında kilisenin içinde 
Hristiyanlığın farklı mezheplerini temsil eden-
ler tarafından çıkan bir kavgayı, bir Osmanlı 
subayının durdurması sonucu alınır. Bütün 
mezhep temsilcilerinin onayıyla kilise anah-
tarı, bir Müslüman aileye verilir ve her sabah 
kapıyı onlar açar, akşam olunca da kapatırlar. 
Bu gelenek yüzlerce yıldır devam etmektedir.

KIYAMET KİLİSESİ
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H
z. Ömer, Kıyamet Kilise-
si’ni ziyaret ettiği bir dö-
nemde ikindi namazını, 
patriğin ısrarına rağmen 
kilisede kılmak istemedi. 

Hz. Ömer, kilisenin dışına çıkıp 
güney cephesinde namazını eda 
etti. Emeviler döneminde de bu 
alana bir cami yapıldı ve bu ma-
bede de Hz. Ömer’in adı verildi. 
Hz. Ömer Camii, Kıyamet Kilise-
si ile duvarları ortak olacak şekil-
de inşa edildi.

HZ
. Ö

ME
R CAMİİ
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BURAK DUVARI
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B
urak Duvarı, milattan önce 6. yüzyılda 
Babil Kralı Nabukadnezzar tarafından 
yıkılmış ve içindeki değerli eşyaları Ba-
bil’e taşınmıştı. Sonraki yıllarda yerine 
yapılan tapınağın da Titus tarafından 

yıkılmasından sonra kalan duvara, Yahudiler 
tarafından “ağlama duvarı” adı verilmiştir. 
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B
urak Duvarı’nın hemen bitişiğindeki 
mescit, Burak Mescidi’dir. Adını Hz. 
Peygamberimizin (SAV) Miraç muci-
zesinde atı Burak’ı bağladığı halkadan 
alır. Resulullah’ın “Atım Burak’ı bağ-

ladığım halka, bütün peygamberlerin atını 
bağladığı halkadır.” sözü vardır ve halka hala 
yerindedir.

BURAK MESCİDİ
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M
ervan Mescidi, Kudüs şehrinin güneydoğu 
tarafında bulunan bir yeraltı mescididir. Hz. 
Süleyman zamanından kalmıştır. Sonraki yıl-
larda Hristiyanlar tarafından üzeri kapatılmış-
tır. İçinde Hz. İsa’nın vaftiz teknesi vardır. Hz. 

İsa’nın mucizesi olduğu düşünülen bebekliğin, haham-
larla konuştuğu yer de buradadır. 

MERVAN
MESCİDİ
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H
arem-i Şerif ’in içinde bulunan en eski 
mescitlerden biri de Kadim Mesci-
di’dir. Kudüs’ün Hz. Ömer zamanında-
ki fethinden sonra açığa çıkarılmış ve 
kullanılmaya başlanmıştır.

KADİM MESCİDİ
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GÖRÜŞLER
Mahmut Asmalı
Al-Aksa’ya Sahip 
Çıkmalıyız

Soner Meşe
Gelin 
Emanetimize 
Sahip Çıkalım

Ahmet Şekerli
Biz Seni Biliriz 
İsrail, Sen Bizi 
Daha Tanımadın

Adnan Bostan
Her Fırsatta Filistinli 
Kardeşlerimizin Yanında 
Olacağız

Orada bir Al-Aksa var uzakta. O 
Al-Aksa, bizim Al-Aksa’mızdır. Git-

meliyiz, görmeliyiz, sahip çıkmalıyız.

Ağlayan şehre gerçekleştir-
diğim dördüncü seyaha-

timdi. Her ziyaretim esnasın-
da daha hırslı ve daha duyarlı 
olduğumu fark ediyorum. Her 
fırsatta orada, Filistinli kar-
deşlerimizin yanında olmaya 
devam edeceğimizi söylemek 
isterim. Yaşadığım duyguları 
ise üstat Sezai Karakoç şöyle 
kaleme almış.

“Ve Kudüs şehri. Artık yer şeh-
ri, toprak şehri.
Bakır yaprakların, çelik göğde-
lerin, acımasız yüreklerin.
Demir köklerin, tunçtan ve uran-
yumdan dalların.
Kurşundan çiçeklerin şehri.
Gülle kusuyor ana rahmi
Bomba parçalıyor beynini bebeğin
Tanklar saldırıyor evlere bir anda ev yok tank var
Uçak var gök yok utanç var
Ve kime karşı bütün bunlar
Masum insanlara karşı
Binlerce yıl oturdukları yurtta kalmak isteyenlere karşı
Ve kim tarafından bütün bunlar
Roman’ın, Babil’in, Asur’un ve Firavunların

Unutturulmaya çalışılan, akıllardan dünyanın bu özel nokta-
sını silme ve önemsiz gösterme gayretleri… Sonrasında da 

büyük emanete el koyma planları… Bu büyük sinsi bir oyun.

Kudüs’ümüz ne sadece bir cami ne de mescit. Burası Rabbimizin yer-
yüzünde kendisine ayırdığı iki önemli yerden biri. Burası arzın, arşa 
açılan kapısı. Burası yeryüzünün yaratılmaya başlandığı yer. Allah’a 
yakın olmanın noktası. Hz. Âdem (AS)’den Hz. Muhammed (SAV)’e 
nice peygamberimizin ayak bastığı yer. İlk kıblemiz.

Lütfen uyanalım. Başımızı kaldırıp bu sinsi oyunu yenelim. Bu müba-
rek mekâna dört elle sarılalım. Sık sık ziyaret edelim, çevremizdeki-
leri de teşvik edelim. Ailemizle birlikte manevi kamp yapalım. Gelin 
emanetimize sahip çıkalım.

Yolculuğumuzun başladığı ilk dakikadan itibaren büyük bir 
heyecan yaşadığım Kudüs’e ayak bastığım andaki hislerimi 

tanımlamakta zorlanıyorum. Mescid-i Aksa’yı gördüğüm ilk anı 
ömrüm boyunca unutmam mümkün değil. Özlemle kavuşmayı 
beklediğim kutsal topraklarda bulunduğumuz her anı, coşkun 
duygularla yaşadım. İki gün boyunca duyduğum heyecan ve se-
vinç, zaman zaman büyük bir öfkeye karıştı. İsrail’in, Müslüman 
kardeşlerimize yaptığı zulmü, ilk kıblemizde ibadet etme temel 
hakkından alıkoyma uygulamalarını görüyoruz, işitiyoruz; fakat 
bizzat yaşayınca, yaşayanlardan dinleyince, bu zulmü bitirmek 
için insan daha çok çaba sarf etmeye ant içiyor! Kudüs’e her Müs-
lüman gitmeli ama yalnız görmek bunu tecrübe etmek için değil; 
İsrail’e karşı dik duruşumuzu, İsrail askerlerinin zorbalığına karşı 

Ve nice milletlerin zulmünü görenler tarafından
Zalime olan öcünü mazlumdan almak
Zalim olmak ve en zalim olmak
Ve artık ne İbrahim ne Yakup ve ne Musa var
Tersinden okunan Tevrat hükümleri
Karaya boyanmış Mezmurlar”
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İbrahim Uyar
Emanetinize 
Sahip Çıkın

Faruk Akbal
Filistin’in Yanında Olacak 
Müslüman’a İhtiyacı Var

İnsanın hayatında dönem dönem yaşadığı bazı heyecanlar var-
dır. Bazen maziden gelen bir duygunun canlanması kimi zaman 

da geleceğe dair hayalini kurduğu bir beklentinin yansıması olan 
bir heyecandır bu. Kudüs de benim için hem maziye dair bir an-
lam dünyasının sorumluluğunu hem de geleceğe dair ümmetin 
umudunu resmeden bir heyecandı.
Kudüs gibi kutlu bir mekâna, işgal edilmiş Filistin topraklarının 
sözde sahiplerinin onay ve kontrolünde gitmek… Otobüsün ca-
mının ardından baktığım topraklarla özdeş hale gelmiş Filistinli 
kardeşlerimizin ızdırabını düşünmek ve düşünmek ama bir şey 
yapamamak… Bunlar sanırım benim hayatım boyunca unutama-
yacağım bir iç muhasebeydi.
Ve El-Halil kenti… Otobüsün zorluklarla manevra yaparak ilerlemeye 
çalıştığı bu dar sokaklar, adeta bir özgürlük simgesi gibi sessiz bir çığlık-
la hepimize lisanı hal ile bir şeyler fısıldar gibiydi.
Yahudi işgali altında yarısı kapatılmış ve sinagog olarak kullanı-
lan Halilürrahman Mescidi, sanki tüm olup bitene aldırmaksızın 
bir tepenin yamacına yaslanmış ziyaretçilerinin kendisine ulaş-
ması için birçok kontrol noktasından geçmek zorunda olmasını 
umursamadan vakurla müminlere ev sahipliği yapmaya devam 
ediyordu.
Evet… Hüznün ve teslimiyetin, paylaşmanın ve vefanın peygam-
beri Hz. İbrahim (AS) Efendimiz başta olmak üzere birçok kutlu 
peygambere ve onların değerli eşlerine ebedi istirahatgâh olmuş 
bu kutlu mescid, aslında hepimize bir şeyler fısıldıyordu. Hiç unu-
tamıyorum adım adım ona doğru yürürken kulağımdaki uğultu 
ile birbirine karışmış fısıltıyı...
“Ey müminler! Kendinize gelin. Anlamsız meseleleri, ayrılık ko-
nusu yapmayın. Sayıların ve görüntülerin değil, samimiyetin ve 
kardeşliğin talibi olun ve sımsıkı birbirine sarılmış bir cemaat ola-
rak emanetinize sahip çıkın.’’ çağrısından başka bir şey değildi bu 
fısıltı.

M escid-i Aksa’nın avlusuna ilk çık-
tığımızda gözümde beliren kareyi 

unutmam mümkün değil. Kudüs’ün ka-
dınları, sanki evlerinin avlusunda otu-
rur gibi arkadaşlarıyla oturuyor, sohbet 
ediyordu. Çocukları da sanki bir oyun 
parkında oynar gibi Aksa’nın avlusunda 
mutlulukla koşturuyorlardı. O an içimden “Ya Rab, bu insanlar ne 
kadar nasipli insanlar ki Aksa’yı evlerinin bir bölümü gibi huzurla 
kullanıyorlar.” diye düşündüm. 

Aksa’yı gezdikçe ne yazık ki bu güzel düşünceler yerini farklı 
duygulara bıraktı. Çünkü gördüğüm insanlar çoğunlukla yaşlılar, 
kadınlar ve küçük çocuklardı. Orta yaş erkeklerin çoğunluğu ya 
bir şekilde o topraklardan çıkarılmış ya da çıkmak zorunda bıra-
kılmış. 

Diğer hayal kırıklığım ise şuydu: Mescidi Haram’a, Mescid’i Ne-
bevi’ye gittiğinizde onlarca farklı ülkeden gelen Müslümanları 
görebiliyorsunuz; fakat Aksa öyle değildi. Buraya gelen yabancı 
bir Müslüman görmek çok nadirdi. Orada dünyanın dört bir ya-
nından gelen Yahudilere ve Hristiyanlara karşın ne yazık ki Müs-
lüman turistler görmek çok zordu. İşte o zaman Aksa’yı ne kadar 
yalnız bıraktığımız gerçeği tüm açıklığıyla bir kez daha yüzüme 
vurulmuş oldu. 

Filistin’in yardıma, paraya, ilaca değil; öncelikle orada onların 
yanında olduğunu hissettirecek Müslümanlara ihtiyacı var. Pa-
ram varsa yardım göndermem, bir Müslüman’ı oraya gönderirim 
ki gitsin görsün desteğini iletsin ve kendisinde bir Kudüs bilinci 
oluşsun. Bunun daha faydalı olacağını düşünüyorum.

öfkemizi biliyorlar fakat bir de gözlerimizden okusunlar diye git-
meli. Bir Müslümanın inancının, azminin karşısında hiçbir sila-
hın, hiçbir askerin duramayacağını göstermek için gitmeli. “Biz 
seni biliriz İsrail, sen bizi daha tanımadın.” demek için gitmeli. 
Yıllardır bu zulme, Hakk’a sığınıp cesaretle kararlılıkla bitmeyen 
inancıyla direnen Filistinli kardeşlerimize daha çok destek olma-
lıyız. Onlara, en az kendileri kadar büyük bir inançla arkalarında 
duran kardeşlerinin olduğunu daha güçlü hissettirmeliyiz. 
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Gökhan Yetkin
Kudüs’üm,  
Vatan Hasretim

Fatih Yılmaz
Mescid-i Aksa’yı Sürekli 
Gündemimizde Tutmalıyız

Kudüs; eksik yanım.
Geç bulduğum yarim.

Memleketimi sorsalar artık: “Kudüs” derim.
 
Kudüs; gül  üstünde çiğ damlası.
Kudüs gözümde yaş,
Kırpamam düşmesin diye.
 
Kudüs; Medine kokusu.
İnsanların gözünde sabır ve metanet
Ne korkusu ?...
Kudüs; 
İmanlı ve güçlü kadınların,
Kim ne der, ne yapar diye önemsemeden,
İsa sandığı idamlığın kanını silen cesur müminelerin,
Evladının iman için çile çekmesini mürüvvet bilenlerin,
Ramazanları, bayramları huzurla yaşayamamış insanların şehri...
 
Ümmetin yitik evlatlarının, yitik medeniyetinin, 
Unutulmuş öksüz ve yetimlerinin şehri.
 
Gül kokulum,
 
Kudüs’üm, vatan hasretim.
Seni ayrılmadan daha, çok özledim...

Kudüs ziyaretimden önce Filistin hakkındaki değerlendirme-
lerim, mazlum Filistin halkının Siyonist İsrail yönetimi ta-

rafından planlı bir şekilde yerlerinden edilerek Yahudi yerleşim 
yerlerinin açıldığı ve Yahudilerin Filistin topraklarının tamamına 
sahip olmak gibi bir niyetinin olduğu yönündeydi. Bir Müslü-
man’ın Filistin konusunda buradan baktığında göreceği izlenim-
ler bu şekildedir. Fakat Kudüs ziyaretimle birlikte benim zihnim-
deki Filistin meselesi farklı bir hal aldı. Ne yazık ki Türkiye’nin 
ve tüm Müslümanların, Filistin meselesinde Siyonist İsrail’in algı 
politikalarının kurbanı olduğunun farkına vardım. 

Mescid-i Aksa’nın önemi Müslümanlar tarafından maalesef cid-
di manada mesele yapılmadı. İsrail’in iki ileri bir geri şeklindeki 
kontrollü gerginlik politikaları nedeniyle bu mesele hem günde-
mimizden hem de gönlümüzden uzaklaştırıldı. 

Ayrıca Kudüs’ün ilk kıblemiz olması hasebiyle İslam âlemi nezdin-
de çok önemli bir yeri bulunuyor. Kudüs ziyaretimizin ardından şu 
sonuçları çıkardım. Öncelikle Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı sürekli 
gündemimizde tutmalıyız. İslam tarihi ve siyer okumaları yapma-
lıyız. Bilinçli Müslüman toplulukları oluşturmalıyız. İmkânlar neti-
cesinde ailemiz ve arkadaş gruplarımızla Mescid-i Aksa ziyaretleri 
yaparak oradaki Müslümanlara yalnız olmadıklarını göstermeliyiz. 
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Yaşar Sekizkardeş
Ebrar, Yusuf ve 
Aksa 

Sertip Akşahin
Gözyaşlarımın 
Adı Kudüs

Vakit namazından çıktık, altı yaşlarında bir kız ile beş yaş-
larında bir erkek çocuk etrafımızda dolanıyor. Kız çocuk o 

kadar samimi bakıyor ki bakışındaki gülüş en sert kayayı bile yu-
muşatacak cinsten...

İsa Albayrak ile beraber onlarla ilgilendik, onları sevdik. Elimizi 
tutuyorlar, kucağımıza geliyor, sarılıyor ve tüm masumiyetleri ile 
gülüyor, koşuyorlardı...

Bizi, Aksa’nın bahçesinde en kuytuda seccadede oturmuş olan 
babalarının yanına götürdüler. Babaları sakattı o nedenle kalka-
madı; ancak Ebrar’ın gülüşünün kaynağı belli oldu. Yıllardır bu 
bahçeye yakın, tek gözlü bir evde altı çocukla beraber yaşadıkla-
rını öğrendik. Baba bizlere gece gündüz buradan ayrılmadıkları-
nı ve ayrılmayacaklarını anlattı. Mahmut Asmalı kardeşimiz de 
bize katıldı, hepimiz çok etkilendik. Ebrar, Yusuf ve babaları ile 
görüşmeye devam ediyorum. Aksa’yı gördüğümde Ebrar’ı, Ebrar’ı 
gördüğümde Aksa’yı hatırlıyorum. Bizi oralara götüren Sıla Tu-
rizmin emanetçisi Musa Biçkioğlu’nun yasaklı olmasına rağmen 
bize telefonla rehberlik yapması, sesindeki Aksa aşkı ve Ebrar’ın 
ailesinin aşkı bana umut veriyor, mutluluk veriyor. İyi ki varsınız.

Kudüs kadim kent. Sana seni anlatamam. Seni görmeyene, 
koklamayana, nice acılara ev sahipliği yapmış dar sokakla-

rında yürümeyenlere anlatamam. Uzaktayken hasretim, yanın-
dayken hüzünlendiğimsin. Bağrında büyüttüğün tüm çocukların 
gözlerinde bir bekleyiş var; ama bu asla çaresizlik değil. Belki üm-
met adına tuttukları nöbet vaktinin dolmasını belki bir Selahad-
din’i belki de bir başkaldırış anını bekliyorlar. 

Ey Kudüs, Ey Kadim kent
Zulüm gördükçe cesaretleniyormuş bir halk 
Ve
Zulmettikçe korkuyormuş zalimler sayende anladım.
Biliyor musun? Seni çok seven 8 yaşında bir oğlum var.
Seni ona tam layıkıyla anlatabildim mi bilmiyorum.
Ama seni anlatırken gözlerimden akan yaşları elleriyle sildi. Sana 
dokunmuş sayılır mı?
Bence evet.
Gözyaşlarımın adı Kudüs...
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Çağlar Arslan
Yaşananlar, 
Acıyı Yüreğinde 
Hissedenlerin 
Ortak Noktası

Muharrem Kaan
Kudüs içinde
el-halil gibi bir 
cenneti barındırır

Cengiz Yılmaz
Yetim ve Mahzun 
Ciğerparemiz: Kudüs

Kudüs’le ilgili söylenecek çok fazla söz var. Bu kutsal toprak-
ları görme ve buradaki duygu yoğunluğunu hissetmenin her 

Müslümana nasip olması, en büyük temennim. Ancak bu şekilde 
oradaki Filistinli kardeşlerimizin yaşadığı acılara birebir tanık ola-
biliyoruz ve bu acıları gerçekten hissetmemiz mümkün olabiliyor.

Allah tarafından mübarek kılındığı bildirilen Kudüs, aynı zaman-
da peygamberler şehri olması itibarıyla da İslam’da ayrı bir yere 
sahip. Sadece Müslümanlar için değil, tüm dinler için manevi 
değeri yüksek olan bu şehirde bugün insanlık tarihinin en büyük 
acıları arasında gösterilebilecek olaylar yaşanıyor. Bu nedenle ya-
şananlar sadece İslam dünyasının değil, bu acıyı yüreğinde hisse-
den herkesin ortak yarası.

Bu nedenle Kudüs’te bulunmak bir ayrıcalık. Bizlere bu fırsatı sağ-
layan MÜSİAD gibi bir oluşumun parçası olmak da benim için 
ayrı bir gurur. MÜSİAD olarak Filistin halkının yanında olma ça-
balarımız her zaman devam edecek.

“Kudüs, mescid-i aksa ile sınırlı değildir. tüm filistindir. içinde 
el-halil gibi bir cenneti barındırır. öyle bir cennettir ki; sade-

ce ayak izini görebilmek için kabe’de tavaf yaparken mücadele ettiği-
miz, şanlıurfa balıklı göle yem atarken mancınıkla nasıl fırlatıldığının 
hesabına daldığımız, kurban kıssalarında bıçakla olan kavgasına sap-
lanıp uzun ömrü boyunca zerresini taşıyamayacağımız imtihanları 
geçirmiş hz. ibrahim (a.s.) ‘ın ve hz.ishak (a.s.), hz. yakup (a.s.)’ın zev-
celeriyle beraber kabirlerinin bulunduğu bir cennettir. ancak bu cen-
net, butonu bir israil askerinin parmağında olan güvenlik turnikesi ile 
girilebilen halilurrahman camii  içindedir. çok utanıyorum.”

Kudüs; ziyaret etmeyenin, olanları yerinde yaşamayanların 
anlayamayacağı, İslam âleminin yetim ve mahzun bıraktığı 

ciğerparemiz…

Her türlü eziyete rağmen onurlu ve gururlu duruşundan vazgeç-
meden azimli, gayretli ve şerefli mücadelesini bir an olsun bırak-
mayan yerel Müslüman Filistinli mücahit kardeşlerimiz, bu mü-
barek yerin şerefli bir sembolü konumundadır. 

Bir Müslüman’ın ilk Kıble Mescidi’ne, Efendimiz (SAV)’in mira-
ca yükseldiği ve namazın müjdelendiği olayın geçtiği yere; Dört 
Halife’nin, ashabın, gelmiş geçmiş büyük İslam devletlerinin ve 
Osmanlı’nın yüz yıllarca hizmetkârlığını yaptığı mabede, Hristi-
yanların bile kendi kutsallarının anahtarını Müslümanlara teslim 
ettiği mübarek mekâna; Yahudi silahının gölgesinde tek sıra halin-
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İlhan Tıkılı
”Öz Yurdunda 
Garipsin, Öz 
Vatanında Parya”

Fatih Canpolat
Özgür Kudüs, Özgür Filistin

İsmail Hakkı Öksüz
Üç Dinin Tek Ortak 
Kutsal Şehri: Kudüs

Hani üstat Necip Fazıl demiş ya: ”Öz yurdunda garipsin, öz 
vatanında parya” Bu, Filistinliler için söylenecek en yerinde 

söz. Müslümanların hapsedilişini gördük. İlk kıblemizin, adım 
adım Müslümanlardan çalınmasını izledik. Makamı İbrahim’in 
başında kalmış olan Osmanlı Sancağı’nın bir hikmeti olmalı… 
Sancak orada ya biz…? Cenabıhak oralara İslam bayrağının di-
kilmesinde şehadet nasip eder inşallah.

K udüs ziyareti, benim için 
herkese nasip olmayan de-

ğerli bir hediye. Bu ziyareti de 
MÜSİAD camiasının çok değerli 
üyeleri ile gerçekleştirmiş olmak 
ise bu hediyenin taçlandırılmış 
şekli oldu benim için. 

Kudüs, manevi huzurun doruk-
lara çıktığı nokta. Tevhit dini 
olan İslamiyet’e bir bütün olarak 
bakabilirsek Kudüs’ün, Mekke 
ve Medine’nin kıymetini daha 
iyi anlamış olacağız. Kudüs’te 
peygamberler, eşleri ve nice mü-
barek insan tevhit için mücadele 
vermiş. Bunları bilerek bu topraklarda var olmak insanı geçmiş 
zamana götürüyor ve hissedilen o duygular insanı çok güçlü kı-
lıyor. 

Bence Kudüs’e gitmeden gerçekleştirilen Mekke ve Medine ziya-
retleri yarım olacaktır. Önce Kudüs’ü sonrasında Mekke ve Me-
dine’yi ziyaret etmek tevhit dininin çektiği sıkıntıları ve âlemlere 
rahmet olarak gönderilen Peygamberimizi daha iyi idrak etmek ve 
dinimizi hayatımıza uygulama noktasında kalıcı etkileri olacaktır.

Kudüs’e sahip çıkmak demek Mekke’ye, Medine’ye ve dini değer-
lerimize sahip çıkmak demektir. Özgür Kudüs, özgür Filistin…

Kudüs, Batılıların deyimiyle Jerusalem ya da hadisi şeriflerde ge-
çen ve İslam kültürü tarafından kabul görmüş ismiyle Beytü’l 

Makdis; kutsanmış, arınmış olarak birçok farklı ifade ile isimlendi-
rilmiştir. Burası; insanlık tarihinin en önemli dönüm noktalarına 
şahitlik yapmış, çeşitli zorbalıklardan, yağmalardan ve bombalar-
dan geçmiş üç dinin tek ortak kutsal şehridir. 
Biz de bu gezi ile tıpkı tarih sahnesinin önceki bölümlerinde ol-
duğu gibi bugün de Kudüs’ün Siyonist fikir tarafından ne denli 
organize bir şekilde ambargo ve işgale maruz bırakıldığına şahitlik 
etmiş olduk. Geri döndüğümüzde ise Kudüs için yaptığımız ey-
lemlerin ve çalışmaların ne kadar yetersiz kaldığını gördük. 
Bu zulüm ve barbarlık medeniyeti İsrail’in asırlarca bize ait olan 
ve şerif olarak isimlendirdiğimiz bu mukaddes, kutsanmış beldeyi 
dünyanın bilhassa da Müslüman devletlerin gözlerinin içine baka 
baka nasıl kana buladığına, şehri açlık ve sefalete nasıl mahkûm 
ettiğine içimiz elemle dolup taşarak şahitlik ettik.
Allah (CC) bu yola baş koyanlardan, bu beldeleri her türlü zorluğa 
rağmen terk etmeyip çabalayan insanlardan razı olsun. Allah (CC) 
bize de daha fazla gayret gösterip bu kurtuluş hareketinin borcunu 
ödeyebilmeyi ve sevabına mazhar olabilmeyi nasip eylesin.

de girmek, biz Müslümanların dünyanın her yerinde kaldığı zul-
mün göstergesidir. Bu utanç vesilesi değişmedikçe biz Müslüman-
lar maalesef dünyanın her yerinde bu zulümle muhatap olacağız.

Allah, bizlere ecdadımızın şerefli mücadelesini, cesur duruşunu, 
yürekli coşkusunu ve bu davaya olan şuurlu bakış açısını nasip 
eylesin inşallah. 
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Levent Can
Kudüs’ü Hayatın 
İçinde Yaşamak Gerek

Okyay Sadıkoğlu
İlk Ziyaretimizdi; 
Ama Son Olmayacak

Bahattin Yılmaz
En Fazla Etkilendiğim 
Ziyaretlerimden Biriydi

Filistin seyahatimiz sırasında Kudüs konusunu hamaset söy-
lemlerinden uzak, hayatın içinde yaşamak gerektiğini hisset-

tim. Kudüs’ün çarşısında yürürken, mescitlerine girerken, kar-
deşlerimizle selamlaşırken, gençlerle gülüşürken kendimi Kudüs 
davasına sahip çıkan biri olarak hissettim. Orada olmamdan Fi-
listinli kardeşlerimin mutlu olduğunu gördüm. Kendileri yokluk 
içinde iken Gazze’den gelen hasta çocuklarla nasıl canhıraş ilgi-
lendiklerine şahit oldum. Kendilerine takdim edilen yardımları, 
ihtiyaçları olduğu halde kabul etmeyen onurlu duruşlar gördüm. 
Hz. Ömer’i, Selahaddin Eyyübi’yi, Mirac’ı iliklerime kadar hisset-
tim. Kudüs bir başka… İçine daldığınızda Hz. Meryem, Hz. İsa, 
Hz. Musa, Hz. Muhammed ve Hz. İbrahim ile beraber oluyor-
sunuz. Orada daha uzun zaman geçirip doya doya yaşamak, an-
lamak, koklamak istiyorsunuz. Ve oradan Rabbin rızasına daha 
uygun yaşayıp kendi kendinize ilayı kelimetullah için mücadele 
sözü vererek dönüyorsunuz. Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan’ın daveti üzerine 

kutsal toprağımız Kudüs’ü Şerife gitmek bize de nasip oldu 
Elhamdülillah. Yolculuğa çıkmadan önceki heyecanımı anlatmak 
kelimelerle ifade edilemez. İlk kıblemizi ziyaret edecek olmak, 
kardeşlerimizle buluşmak, oradaki havayı teneffüs etmek ve Müs-
lümanların ortak davası olan Filistin davasına merkezinde destek 
olmak tamamıyla Rabbimizin lütfuydu, Elhamdülillah.

Kudüs ziyaretimiz, şahsım ve MÜSİAD Kıbrıs üyesi arkadaşla-
rımın ileriki dönemde yapmayı planladığımız birçok faaliyetin 
de başlangıcı oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Bu 
ziyaretimiz, Efendimizin (SAV) mübarek ayaklarının değdiği 
kutsal toprak Kudüs’ü ilk ziyaretimiz; ancak son ziyaretimiz ol-
mayacak inşallah.

Sosyal ve insani faaliyetler kapsamında dünyanın birçok ye-
rinde bulunmuş biri olmama rağmen beni en fazla etkileyen 

ziyaretlerimden biriydi. Oradaki kardeşlerimizin kendilerine 
yapılan onca baskı ve zulme karşılık 7’den 70’e nasıl mücadele 
verdiğini görmüş olduk. Kardeşlerimizin hayatlarının günlük 
akışı içinde Mescid-i Aksa’nın canlı kalması için çalıştıklarına 
şahitlik ettik. İnşallah en kısa zamanda hem ailemle hem MÜSİ-
AD NRW olarak Filistin ziyaretlerimiz olacak. 
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Dr. Bilal Kara
Filistinli Kardeşlerimizin 
Dertlerini Dinledik

Hasan Uzun
Mescid-İ Aksa Tüm 
Müslüman Devletler 
İçin Kutsaldır

Ali Osman Yıldız
Filistin’e Destek 
Olmazsak 
Zulüm Bitmez

MÜSİAD olarak Filistinli Müslüman kardeşlerimize destek 
olmak amacıyla Kudüs ziyaretimizi gerçekleştirdik. MÜ-

SİAD’lı 99 işadamı olarak katıldığımız bu ziyarette, Filistinli 
kardeşlerimizin dertlerini dinledik; acılarını paylaştık; maddi ve 
manevi olarak onlarla birlikte olduğumuzu vurguladık.

İsrail’in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarının 
haddini aştığı bu kritik dönemde gerçekleştirdiğimiz bu ziya-
ret, ülkemizin en kıymetli değerlerinden MÜSİAD’ın ne denli 
sorumlu ve bilinçli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu bir kez 
daha ispatlamıştır.

Bizler MÜSİAD’lı işadamları olarak Genel Başkanımız Sayın 
Abdurrahman Kaan’ın işaret ettiği üzere mazlumların yanında 
yer alacak, kardeşlerimizin sıkıntısına ortak olup elimizden ge-
leni yapmaya devam edeceğiz. 

Gerçek refahın ekonomik kalkınmanın yanı sıra tüm halkların 
huzurlu ve barış içerisinde yaşamasından geçtiğinin bilincinde-
yiz. Bu bağlamda da tüm dünyada olduğu gibi Filistin’de de ba-
rışın sağlanması için üstümüze düşenleri yerine getirmeye her 
daim hazırız. 

Her millet kendi kültürünü koruma mücadelesi verir. Mil-
letlerin devletleri farklı da olsa aynı dini benimsemişse o 

dinin kutsal değerleri o devlet için ortaktır. Mescid-i Aksa da 
tüm Müslüman devletler için kutsaldır. Buranın korunması ge-
rekir. Bu devletlerin en temel sorumluluğu, uhrevi bir görevidir. 

Bugün Orta Doğu’da sürekli kan akıyorsa bunun tek nedeni, 
Müslüman devletlerin birlik olmamasıdır. Kudüs’ün özgür ol-
duğu gün, terörün bittiği ve İslam kardeşliğinin gerçekten tesis 
edildiği gün olacaktır. 

Ülkemiz için Kudüs başkadır. Ecdadımız asırlarca Mescid-i Ak-
sa’ya hadimlik yapmıştır. Osmanlı Kudüs’ü İngilizlere “Mescid-i 
Aksa Müslümanlarındır, öyle kalacaktır.” şartıyla bırakmıştır. 
Kudüs’e her gittiğimizde de Filistinliler bizlere “Osmanlı’nın ev-
latları, burası sizindir; sahip çıkın.” demişlerdir.

Resulullah’ın “Kudüs’ü yalnız bırakmayın.” emri gereği Kudüs’e 
sahip çıkmalıyız. Mescid-i Aksa hepimizindir ve ona sahip çık-
mak zorundayız. Ayrıca Kudüs’ü köklü projelerle güçlendirme-
miz gerekiyor. Orada zeytinlikler alınıp, gelirleri de oradaki kar-
deşlerimize bağışlanabilir. Diyanet Umre programına Kudüs’ü 
de ilave edebilir.

Allah’ım habibimizin ve ecdadımızın bize bıraktığı bu emanete 
sahip çıkmayı bu necip millete nasip et. Âmin.       

Filistin denildiğinde aklıma gelen tek şey, sırf Müslüman 
olduğu için kendi vatanında bedel ödeyen insanların içler 

acısı görüntüleri oluyor. Tabii ki Mescid-i Aksa denildiğinde 
ilk kıblemiz aklımıza geliyordu; ama bu bir fotoğraftan ibaretti. 
Kudüs’ü ziyaret ettik geldik. Şimdi oraları dünya gözü ile gör-
menin bahtiyarlığını yaşıyorum. 

Allah sebep olanlardan razı olsun. Ayrıca bütün Müslüman 
kardeşlerime böyle bir gezi yapmalarını tavsiye ediyorum. Biz 
MÜSİAD’ın Çanakkale Şubesi olarak önümüzdeki günlerde 
Filistin’e bir ziyaret planlıyoruz. İrtibatı koparmayıp, Filistin’e 
gidip destek olmaya devam etmezsek bu zulmün bitmeyeceği 
kanaatindeyim.
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Salih Yılmaz
Filistinli Kardeşlerimiz 
Ümmetin Emanetine 
Sahip Çıkıyor

Sezgin Bayhan
Aynı Dini ve Kültürü 
PaylaşıyoruzMehmet Nurettin Kasap

Kudüs’e Ziyaretler
Artırılmalı

Kudüs, birilerine yem olsun diye günümüz dünyasının tecrit 
ederek yalnızlığa mahkûm ettiği masum bir belde konu-

munda yer alıyor. Şımarık ve ürkek İsrail zulmünün her yerde 
kol gezdiği; ama bir şey de yapamadığı peygamberler beldesi… 
Gerçekleştirdiğimiz bu ziyaretimizde bir kez daha net olarak 
gördük ki Filistin ve Mescid-i Aksa’da ibadetlerimiz dâhil her 
şey tutsaktır. Ziyaretimiz esnasında silahların gölgesinde yaşa-
manın ve ibadet etmenin ne anlama geldiğini gördük.

Ümmetin bir parçası olarak bizlerin acizliği ve Mescid-i Aksa’ya 
sahip çıkamayışımıza karşılık, tüm kuşatmalara, imkânsızlığa 
ve dünyanın sırt çevirmesine rağmen Filistinli kardeşlerimizin 
-ümmetin- Kudüs emanetine nasıl sahip çıktığına ve Kudüs’ü 
nasıl savunduklarına tanıklık ettik. Filistinli kardeşlerimiz bu-
güne kadar ümmetin emanetine sahip çıkmıştır. Bundan sonra-
ki sorumluluk ise ümmetindir. Ümmet-i İslam bu bilinçle ema-
netine sahip çıkmalıdır. Ümmet-i İslam Kudüs’e sahip çıkarsa 
inşallah Kudüs küfrün zulmünden kurtulacaktır.

H z. İbrahim Camii’ndeyken 15-20 İsrail askerinin sözde tat-
bikat için ayakkabıları ile caminin içerisine girdiğini gör-

dük. Müslümanlar için kutsal olan bir mabede İsrail askerlerinin 
saygısızca girmiş olması, hepimizi derinden yaraladı. Bu durum 
bile bize, Filistin halkının yıllardır verdiği mücadelenin haklılı-
ğını göstermiş oldu.
Bir Türk olarak Kudüs’te bulunmanın bendeki duygusal yan-
sımasını anlatmaya kelimeler yetmeyecek. Yakamızdaki Türk 
bayrağı ile gittiğimiz her yerde sıcak bakışlarla samimi bir ilgi 
ile karşılaştık. Türk bayraklı tişörtü ile etrafımızda defalarca tur 
atan Filistinli çocuk, bize kendimizi anayurdumuzdaymışız gibi 
hissettirdi. Gezimiz esnasında Filistinlilerin içtenliğini ve misa-
firperverliğini gördük. Çünkü aynı dini konuşmasak da aynı din 
ve kültürü paylaşıyoruz.Filistin’e giriş yaptığımız andan itibaren 
hissettiğimiz psikolojik baskıyı, burada yaşayan Müslümanlar 
daha derinden yaşıyor. Bizlerin de bu bağlamda Filistinlilerin 
mücadelelerine manevi olarak destek olmamız ve Müslüman-
ların ilk kıblesi olan bu kutsal mekânlara sahip çıkabilmek için 
burayı daha çok ziyaret etmemiz gerekiyor.

Mescid-i Aksa’da tarifsiz duygular yaşadım. Orası bir ül-
kenin esaret yaşadığı, dinler arası çekişmenin olduğu ve 

dünyanın uğruna mücadele ettiği bir mekân. Oraya gittiğimde 
tıpkı birçok Müslüman’da da olduğu gibi benim de Mescid-i 
Aksa hakkında bilgi eksikliğimin olduğunu gördüm ve buna 
çok üzüldüm.  
Her Müslüman Hac ve Umre ziyaretinin hayallerini kuruyor; 
ama ben Mescid-i Aksa’nın da bu listede mutlaka yer alması 
gerektiğini düşünüyorum. Ayrıca bu kutsal topraklara sahip 
çıkmak ve bölgede yaşayan Filistinli Müslümanlara destek ola-
bilmek adına Kudüs’e gerçekleştirilen ziyaretlerin arttırılması 
kanaatindeyim. Öte yandan da o bölgede ticaret yapmak için de 
çalışma yapılması gerekiyor. 

Okullarımızda verilen din derslerine Mescid-i Aksa konusu ek-
lenmeli; eğitim kurumlarında bu konu ile ilgili sunumlar yapıl-
malı ve öğrenciler bilinçlendirilmeli. 
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İsmail Karanfil
Bu Ayıp Tüm 
İnsanlığa Yeter

Recep Taylan
Gelin İlk Kıblemize Sahip 
Çıkalım

Ö yle bir yaşam biçimi düşünün ki kendi eviniz olan özel ya-
şam alanınıza X-Ray cihazlarından geçerek giriyorsunuz. 

Evinizde yemek yerken, aile efradınız ile hasbıhal ederken, gece 
yatarken evinizin her köşesinde birileri postallarıyla var. Bu bi-
rileri sizi, inancınız ve ecdadınız yüzünden düşman ilan edip is-
tediği an yakınlarınızdan birilerini öldürüyor. Evet, bahse konu 
olan yer kutsal şehir Kudüs’ün kutsal mabetlerinden El-Halil 
Camii. Camide siz namaz kılarken İsrail askerleri ayaklarında 
postaları, ellerinde silahlarıyla halıların üzerinde tepiniyor. 

Dünyanın neresinde görülmüş kilise, havra ya da camiye X-Ray 
cihazlarından geçilerek girildiği ya da düşmanlarınızın o kut-
sal mabetlerin içinde postallarıyla insanları tahrik ettiği? Bu 
ayıp, öncelikle tüm İslam coğrafyasında yaşayan Müslümanlara 
sonrasında da tüm insanlığa yeter de artar. Müslümanın kul bi-
lincinde olması, ailesini ve yakınlarını nasıl düşünüyorsa tüm 
İslam ümmeti için de aynı hassasiyeti taşıması gerekir. Bu kutsal 
geziye vesile olan başta Genel Başkanımız Abdurrahman Kaan’a 
ve tüm yol arkadaşlarımıza minnet ve şükranlarımı sunuyorum.

F ilistinli kardeşlerimizin İsrail’in zorbalığına karşı gösterdiği 
direnişte, Müslümanlardan istedikleri tek destek Kudüs’ü ve 

Filistin’i ziyaret etmemizdir. Türkiye’deki özellikle de Rize’deki 
tüm iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri olan kar-
deşlerime çağrıda bulunuyorum: Gelin ilk kıblemiz ve Peygam-
berimiz (SAV)’in miraca yükseldiği, bizlere emanet edilen şehir 
Kudüs’e hep birlikte sahip çıkalım. Çocuklarımızla beraber bu 
şehri mutlaka ziyaret edelim. Kudüs gidip görmeden, oradaki 
manevi havayı solumadan, kentin tarihini okumadan anlaşıla-
cak bir şehir değil. Kesinlikle en kısa zamanda buluşmak üzere 
hoşça kal Kudüs’üm.
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Ali Kaan
Herkes Kudüs’ün 
İşgalini Kınamalıdır

Melikşah Kökser
Filistinli Kardeşlerimiz 
Adeta Açık 
Cezaevinde Yaşıyor

Burhan Kavak
Türkiye Filistin 
Mücadelesinde Önder 
Olmalı

Kudüs, Peygamberimizin Mirac’a yükseldiği ve tüm peygam-
berlere imamlık yaptığı ilk kıblemiz… Üç dine mensup 

insanların yüzyıllardır huzur içinde yaşadığı ve medeniyetlerin 
buluştuğu kutsal şehir. Tarihte, Hz. Ömer’den bugüne birçok kez 
yönetimi değişen Kudüs, Hristiyanlarla Müslümanlar arasında 
el değiştirmiş; ama İsrail’in cüretkâr tavırlarını hiçbir zaman 
kimse sergilememiştir. Kudüs, İslam ve vahye dayanan dinler 
arasında yaşayan bir semboldür. Uluslararası hukuka ve kutsal 
değerlere saygılı herkes, Kudüs’ün işgalini muhakkak kınama-
lıdır. Kudüs tarafından temsil edilen miras, üç tek tanrılı din 
için de ortaktır ve bu üç dinden biri tarafından gasp edilemez. 
Kudüs’ün mahremiyeti, Hz. Ömer’den bu yana Selahattin Eyyu-
bi ve ecdadımız Osmanlı ile bu üç dinin kutsallarını korumayı 
başarmıştır. İnanıyorum ki Kudüs, tevhit mücadelesi veren pey-
gamberlerin ortaya koyduğu hak arayışında bizlere de yılmadan 
ilham verecek bir fitilin ateşleyicisi olacaktır. 

1948’de gerçekleşen Siyonist işgalinden sonra huzurlu bir günü 
dahi olmayan Filistin halkını, kısa da olsa ziyaret etme imkânı 

bulduk. 69 yıldır toprakları işgal edilmiş olarak tutsak yaşayan o 
cesur ve güzide insanların, tüm baskı ve soykırıma rağmen kutsal 
toprakları terk etmemeleri takdiri hak eden bir mücadeledir. 

İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya girerken yaptıkları taciz ve iğ-
renç davranışlara rağmen tüm namaz vakitlerinde mescidin Cuma 
namazı gibi dolu olması, mescitte kurulan Kur’an-ı Kerim dersi hal-
kaları, mescidin bahçesindeki şen şakrak oynayan minik çocuklar 
ve Kubbet-üs Sahra’nın bayanlara tahsis edilmesi inanılmaz güzel 
bir haz ve huzur verdi bana. 

Filistin’in her köşesini kontrol noktaları olması ve işgalci İsrail 
askerlerinin baskıcı davranışları, bana Filistinli kardeşlerimizin 
açık cezaevinde yaşadığı hissini verdi.

El Halil’de Hz. İbrahim, Hz. İshak, Hz. Yusuf ve hanımlarının kab-
rinin olduğu mescitte sabah namazı esnasında 70 şehit verdiğimiz 
olayın ardından kalan kurşun izleri ve peygamberlerin mahzun 
kabirleri beni çok sarstı. En duygu dolu anları orada yaşadım di-
yebilirim.

İşgalci askerlerin biz oradayken ayakkabıları ile topluca mescide 
girmeleri ve tacizleri çok rahatsız olduğumuz bir manzaraydı.

İsrail’in Mescid-i Aksa’ya yönelik tutumuna, İslam coğrafya-
sından yeteri kadar tepki gelmemesi dikkat çeken bir nokta-

dır. Türkiye’nin Filistin’in haklarını savunmaya devam etmesi 
ve İslam coğrafyasından giderek daha az destek gören Filistin 
mücadelesinde önderlik pozisyonunu üstlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum.  
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Orhan Gökdemir
Mescid-i Aksa’nın 
Özgürleşmesi, Ümmetin 
Onur Meselesi

Suad Özdemir
Zalim İsrail, Filistin’i  
İşgal Etmiş Durumda

Peygamberler şehri Kudüs; ilk kıblemiz, göğe açılan kapı, mah-
şer günü toplanma merkezimiz… İnsanlığın yeryüzüne indiril-

diğinden beri göz bebeği olan, her peygamberin secde ettiği ve her 
peygambere ev sahipliği yapmış kutsal şehir.

Mescid-i Aksa’yı ve El Halil Camii’ni ilk gördüğümde Şeyh Ah-
met Yasin’in: “Allah’ım, ümmetin suskunluğunu sana şikâyet 
ediyorum.” feryadını yüreğimin derinliklerinde acıyla ve utanç-
la hissettim. Ancak MÜSİAD olarak bu dava uğruna orada 
olduğumuzu düşününce bir nebze teselli buldum. Allah buna 
vesile olan Genel Başkanımız Sayın Abdurrahman Kaan’dan razı 
olsun.

Şimdi yapılması gereken en önemli iş, Kudüs ziyaretlerini Umre 
ziyaretleri kadar önemsemek ve ziyaretçi sayısını arttırmak. 
Böylelikle de “Kudüs’ün sahipsiz olmadığı” mesajını tüm dün-
yaya vermektir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi Kudüs bilinci ve 
sevdasıyla donatmalıyız. Mescid-i Aksa’nın özgürleşmesini, üm-
metin onur meselesi olarak görmeliyiz.

Filistin’e gittiğimizi sanıyorduk; ama İsrail’e gittiğimizi inince 
anladık. Filistin’de kendi ülkesinde, kendi evinde hapis haya-

tı yaşayan din kardeşlerimizle karşılaştık. O an hem insanlığımı 
hem de Müslüman bir kul olma bilincimi zihnimde tartma ih-
tiyacı hissettim. Özellikle dört peygamberin ve eşlerinin olduğu 
caminin yüzde 60’lık bir bölümünün sinagog haline dönüştürül-
mesi, camii olarak kalan bölüme de İsrail polisinin izin ve kont-
rolleriyle girilebiliyor olması bana ayrı bir acı yaşattı.

İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa ise tam bir açık hava hapishane-
sini andırıyor gibiydi. Düşünsenize her sokak başında her durakta 
İsrail askerleri, tüm Filistin mahalleleri tecrit etmişçesine ya duvar 
ile ya da tellerle çevirmiş. 

Bazı Filistinliler ve aileler Kudüs’e giremiyor. Maalesef diğer şe-
hirlerde de durum farksız değil. İnsanlar bir yerden başka bir yere 
gitmek için izin almak zorunda, zalim İsrail devleti neredeyse 
tüm Filistin’i işgal etmiş durumda.

İslam âlemi olarak sadece dua ve beddua ile yetinirsek, gerekti-
ğinde duygularımızı fiiliyata geçirmediğimiz sürece bu zulüm 
ve baskılar bize az bile kalır. 

Son olarak söyleyeceğim şey şu: Böyle kalmaya devam edersek, 
yatacak yerimiz olmaz. 
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Abdullah Aras
İsrail’e Karşı Saf Tutmamız 
Lazım

İsmail Biltekin
Filistinli Kardeşlerimiz, 
Baskı ve Şiddete 
Maruz Kalıyor

Selim Mustafa Kutlu
Kudüs Halkının 
Yanında Olmalıyız 

Siyonizmin esareti altındaki Mescid-i Aksa’dan çok etkilen-
dim. Mescid-i Aksa için “Yaşayan bilir anlatılmaz” ifadesinin 

yaşandığı en bariz yer diyebilirim. Halen etkisi altındayım.

Orada bir Müslüman olarak kendimi Yahudilere karşı ezik 
hissettim. Silahların namlusunun çevrildiği Mescid-i Aksa’da 
huşu içinde namaz kılmak insanın nefsini tatmin etmiyor. Bu 
durumun değişmesi gerekiyor. İsrail’e karşı saf tutmamız lazım. 
Yahudilerin Filistinlere yaptıkları zulmü gösterebilmek için ço-
cuklarımızı oraya götürmeliyiz. Bu konuda arkadaşlarımızı da 
teşvik etmeliyiz. Mekke ve Medine’ye göstermiş olduğumuz du-
yarlılığın aynısını Mescid-i Aksa’ya da göstermeliyiz. 

Rabbim bir an önce mukaddes belde Kudüs’ü Yahudilerden 
kurtarsın. Filistinli kardeşlerimi direnişlerinden dolayı kutluyo-
rum. Allah, Selahaddin Eyyübi gibilerin sayısını artırsın. Gidip gördük ki maalesef Kudüs garip… Kudüs öksüz... Ku-

düs kendi kaderine terk edilmiş durumda... Dünya üzerin-
deki milyarlarca Müslüman gerekli tepki ve hassasiyeti göste-
remediği için Filistinli kardeşlerimiz, Siyonist İsrail tarafından 
uygulanan işgal, baskı ve şiddete maruz bir şekilde hayatlarını 
devam ettiriyorlar.

Böyle devam ettiği sürece işgalci İsrail halkının gerek Mescid-i 
Aksa gerekse El Halil kentindeki kutsal değerlerimiz üzerinde 
hak iddia etme talepleri gün geçtikçe planlı bir şekilde artacak-
tır.

Rabbim tüm dünya Müslümanlarına ve bizlere dünya üzerinde 
zulüm gören Müslüman kardeşlerine karşı duyarlı olmayı nasip 
etsin.

İsrail’in bölgede Müslümanlara, psikolojik ve maddi baskı uy-
guladığını gördük. Bu nedenle Kudüs halkına maddi ve mane-

vi desteğin ön planda olması gerekiyor. Kardeşlerimiz zor şartlar 
altında ibadetlerini yapabiliyorlar. Dışarıdan gelecek ziyaretçiler 
için güvenli bir yer olmasına rağmen İsrail Hükümeti, psikolojik 
baskının kırılmaması ve özellikle Müslüman ziyaretçilerin gel-
memesi için güvensiz izlenimi yayıyor. Kudüs halkı bu baskı-
ya rağmen dik durup, gayret gösteriyor. Bu nedenle Müslüman 
toplumu olarak Kudüs halkının yanında olmamız gerekiyor. Ay-
rıca ülkemizin kıymetini bir defa daha anladık. O nedenle birlik 
ve beraberliğimizi korumak büyük önem taşıyor.
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Feridun Acar
Filistin Halkının 
Bize İhtiyacı Var

Fatih Aksoy
Yahudilerin Mescid-i 
Aksa’da Hüküm Sürmesini 
Hazmedemiyorum

Mustafa Kaplan
Kudüs’e Sahip Çıkmak, 
Müslümanların Görevidir

İsa Albayrak
Mescid-i Aksa’ya Sahip Çıkmak 
Kâbe’ye Sahip Çıkmaktır

Kudüs ki Mirac’ın şahidi... Kudüs ki peygamberler şehri... Yüce 
Allah tarafından kutsal sayılan Mescid-i Aksa’nın bulundu-

ğu kutlu şehir... Hz İbrahim’e, Hz İshak’a, Hz Yakup’a, Hz Yusuf ’a, 
Hz Süleyman’a ve nice peygamberlere ev sahipliği yapmış kutsal 
şehir... İlk kez gittiğim bu toprakların, tüm Müslümanlar için bir 
imtihan olduğunu gördüm. Açık cezaevinde hapsedilmiş bir ya-
şam süren Filistin halkının bize ne kadar ihtiyacı olduğunu gör-
düm. Kudüs gezimiz sırasında beni en çok etkileyen, “peygam-
ber kokulu yetimler” oldu. Bu yetimlerin bizim üzerimizde bir 
vebal olduğunu ta yüreğimde hissettim. Müslümanlara ibadet-
leri için İsrail tarafından yapılan zulüm beni çok etkiledi. Kıble-
mize sahip çıkmayınca birilerinin nasıl sahip çıktığını gördüm. 
Rabbim bizim dirliğimize, birliğimize güç versin. Versin ki her 
zaman Kudüs’ün ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olalım.

K udüs benim için hüznü ifade ediyor. Kudüs, ağlayan şe-
hir… Türkiye’den başka tutunacak dalı kalmamış insan-

ların “Neredesiniz? Hepimizin tek tek ölmesini mi bekliyorsu-
nuz?” dedikleri çaresiz kalmış Kudüs. İslamiyet’in beşiği olan bu 
kentte, Yahudilerin hüküm sürmesini bir türlü hazmedemedim. 
Uzun zamandır böyle hiddetlendiğimi hatırlamıyorum. Arama 
yaparak Müslümanları Mescid-i Aksa’ya almayan askerleri gö-
rünce onların boğazını sıkmayı o kadar çok istedim ki… Cena-
bıhak’tan dileğim, yüzyılın Selahattin Eyyübisi’nin bir an önce 
çıkması ve İsrail zulmünün bitip yerle yeksan olduğunu bize 
görmeyi nasip etmesidir. 

T evhit inancının önderleri olan peygamberlerin, Allah’ın 
dinini, en yoğun olarak insanlara tebliğ ettikleri kutsal bir 

mekândır Kudüs. Bu mirasa sahip çıkmak da biz Müslümanların 
görevidir. Her Müslüman bu kutsal topraklarda İslamiyet’i iste-
diği gibi yaşayabilmelidir. Başkanımız Abdurrahman Kaan‘ın da 
desteğiyle Kudüs’ü MÜSİAD olarak daha fazla ziyaret edeceğiz.

2 015 yılı sonbaharında gitmiştim Kudüs’e… Mescid-i Aksa’ya 
giren Yahudi sayısındaki artış ve mescide girişte getirilen yaş 

sınırlaması nedeniyle 12 günde 23 Filistinlinin şehit olduğu ve ne-
redeyse üçüncü intifadanın başlamasına ramak kaldığı günlerden 
hemen sonraydı. Filistinliler büyük bir gurur ve izzet içindeydiler. 

2017 yazında ise İsrail’in iki adım ileri bir adım geri stratejisini 
uyguladığı, Filistinli Müslümanların büyük bir kararlılıkla karşı 
çıktığı özellikle de Türkiye’den gördüğü tepkilerin akabinde geri 
adım attığı günlerin ardından 99 kişiden oluşan MÜSİAD ekibi-
mizle gerçekleştirdiğimiz ziyaret, Filistinlilerin onurlu başkaldırı-
larına teşekkür amacını taşımaktaydı. 

Söz konusu iki ziyaretimde de karşılaştığım iki onurlu davranışı 
asla unutmuyorum. 

Çocuklar eline tutuşturduğunuz harçlıktan ötürü sevinir. Çünkü 
o çocuktur; ama Filistinli çocuklar sanki çocuk değildi. 10-12 yaş-
larındaki üç çocuk, uzattığım harçlığı ısrarlarıma rağmen almadı. 
Beni Mescid-i Aksa’nın yardım sandığının yanına kadar götürüp 
“sandığa atın” dediler ve bu bir çocuk davranışı değildi. 

Aynı şekilde yine harçlık uzattığım 7-8 yaşındaki iki kardeş, 
beni mescidin bir köşesinde oturan ve gazi olduğunu öğrendi-
ğim babalarının yanına götürüp ona vermemi istemeleri karşı-
sında tüylerim diken diken oldu.

Mescid-i Aksa, bütün Müslümanların kutsalıdır, onurudur. 
Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmak Kâbe’ye sahip çıkmaktır.
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Abdulsamet Temel
Bir Gün Yolunuz Mutlaka 
Kudüs’e Düşsün

Yusuf Kılıç
Kudüs Kutsalımızdır, 
Vazgeçilmezimizdir 

Kudüs’e varınca ilk olarak “Bugüne kadar onlarca yurtdışı se-
yahati yapmış olmama rağmen nasıl olur da Kudüs için bu 

kadar geç kalırım.” diye düşündüm. Kudüs’ü gezerken birçok 
duyguyu bir arada yaşıyorsunuz, orada olduğunuz için mutlu olu-
yorsunuz. Mescid-i Aksa’ya girerken ise İsrail askerlerinin yaptı-
ğı kontrolü görünce öfkeleniyorsunuz, Eski Kudüs sokaklarında 
yürürken hüzünleniyorsunuz. Bir Filistinlinin sizi görünce “Hoş 
geldiniz. İyi ki geldiniz. Bizi burada yalnız bırakmayın.” dediğini 
işitince üzerinizdeki sorumluluğu hissediyorsunuz ve gözleriniz 
yaşarıyor. Bir gün yolunuz mutlaka Kudüs’e düşsün ve sokakla-
rında Sefa ve Merve arasında yürür gibi heybetli yürüyün, yere 
sağlam basın, kontrol noktalarında askerlere sert gözlerle bakın. 
Karşınızda gözlerini bakışlarınızdan kaçıran korkak askerler gö-
receksiniz.

Mescid-i Aksa mı desem, Beytul Maktis mi ya da Darusse-
lam mı desem bilemedim. Binlerce yıldır birbiri üzerine 

eklenerek zenginleşen şehir, hemen hemen hiç bozulmamış ya-
pısıyla her an karşınıza bir sürprizle çıkıveriyor. 

Kudüs, arzın kapısıdır. Mescid-i Aksa’ya Müslümanlara uzak 
olması nedeniyle uzak mescit manasına gelen isim vermiştir. 
Ancak şimdilerde uzakları yakın eden vasıtalarla bu durum or-
tadan kalkmıştır. Dünyadaki hiçbir şehir, dinler tarihi açısından 
Kudüs’le yarışamaz. Gitmeden önce düşünülenlerle gidince ya-
şananlar arasındaki farkı görmek açısından Kudüs kutsalımız-
dır. Vazgeçilmezimizdir. Her fırsatta kapısı çalınıp ziyaret edil-
mesi gereken mekânlardan birisidir. 
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Oğuz Özcan
Kudüs, Mahzun 
Yüreklerin Diyarı...

Bazı mekânlar ve şehirler vardır ki hayali üzerinden yaşatı-
lır. Bu hayal üzerine hem mazinin hatıraları yüklenir hem 

de geleceğin umutları inşa edilir. Son yüzyılın en mahzun hikâ-
yelerinin yaşandığı Bereketli Hilal’in yükünü sırtında taşıyan 
Kudüs, maalesef gerçeklerin acımasız yüzüyle karşılaşmak iste-
mediğimiz; ancak maziden gelen kahramanlıkların masalsı an-
latıları üzerinden görmezden geldiğimiz bir imtihan alanı.

Tel Aviv Havalimanından çıktığınızda sizi karşılayan hoyratlıkla 
dağılmaya başlayan masalsı hayaller, kadim toprakların içerisi-
ne doğru ilerledikçe zayıflıyor. El-Halil kentinde bulunan Ha-
lil’ürrahman Camii’nde ise tam teçhizatlı askerlerin postalları-
nın altında tamamen dağılıyor. Filistinli kardeşlerimizin özlem 
gideren bakışlarla bizleri karşıladığı Kudüs ve çevresi mübarek 
kılınmış olan bu kutsal mabet, Hz. Adem’den itibaren mümin-
lerin en önemli mirasıdır. Yüzleşmek zorunda olduğumuz ger-
çekleri hatırlamak üzere ziyaretlerimizi artırmalı aynı zamanda 
sosyal ve ticari yaşama dokunacak ilişkilerimizi geliştirmek için 
vesile kılmalıyız. 

Bugün karşı karşıya olduğumuz küresel ilişkilerin gelişim atla-
sını okumalı ve Filistinli kardeşlerimizi paydaş kılacağımız iş 
ilişkileri üzerine çalışmalıyız. Bunun nedenli büyük bir zorun-
luluk olduğunu, Kudüs sokaklarında karşınıza çıkan yıkık dö-
kük dükkânların saçaklarına sıkışmış olan ekonomik uğraştan 
anlamak mümkün.

Kudüs, mahzun yüreklerin diyarı... Bu topraklarda ümmetin 
imtihanını yüklenmiş olan kardeşlerimize destek verme yü-
kümlülüğümüz, kavli dualarımızın yanında fiili çabalarımızı da 
elzem kılıyor. Dini İslam’ın hadimliğini üstlenmiş, birçok pey-
gambere ev sahipliği yapmış mübarek mescidin kapısından ge-
çerken İsrail askerlerinin bakışından rahatsız olduğumuz kadar, 
aynı bütünün parçaları olmaktan koparılmamız ve duygu olarak 

aramıza koyduğumuz mesafeden de rahatsız olmalıyız sanırım.

Mescid-i Aksa’nın bahçesinde bir grup İsrail askerinin ardı sıra, 
ellerindeki iptidai oyuncaklarıyla koşturan ve teslim olmayaca-
ğımızın en naif haykırışını yapan çocukları gördüğümde hem 
heyecanım bir kat daha arttı hem de mevcut durumumuz yü-
reğimde bir düğümlenmeye sebep oldu. Bu düğümün çözümü 
adına bu topraklara ve buranın emanetçilerine karşı yükümlü-
lüklerimizi yerine getirmek için çok yönlü ilişki ve iletişimler 
geliştirmek zorundayız. Siyasi duruşumuz kadar sosyal, iktisadi 
ve kültürel ilişkilerimizi derinleştirmek yükümlülüğümüzü bir 
kez daha ayne’l yakin hissettim. Rabbim bu topraklara en kısa 
zamanda İslam’ın barışını, kardeşliğini, huzurunu ve imarını 
nasip etsin.

Yasir Bayramoğlu
Kudüs Bizlerden Dua 
ve Destek İstiyor

Direnişlerin en şanlısı ve en büyüğünün yaşandığı “peygam-
ber kokulu mübarek Kudüs”e gittiğimizde, biz Müslüman-

ların aslında birlik olamadığını ve kendi dertlerine düştüğünü 
daha net görme imkânı bulduk. Kendi toprağında mülteci olan-
lar ve hayatlarına adeta beton duvardan kafeslerin örüldüğü ka-
dim Osmanlı toprağı Kudüs, bizleri bekliyor. Kudüs, bizlerden 
sadece dua ve destek istiyor. Onların umudu Allah’tan… Bizler 
yekvücut olarak 99 kişiyle onların yanında olduğumuzu göster-
mek için Filistin’e gittik. Kudüs özgürlük bekliyor. Kudüs, Sela-
haddin Eyyübisi’nin Mescid-i Aksa’nın kapısından şehre girme-
sini bekliyor. Dilimizden düşmeyen Kudüs’ün kalbimizden ve 
dualarımızdan düşmemesi ümidiyle…
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Murat Alpaydın
Ümmetin 
Göz Bebeği: Kudüs

Fettah Akdoğan
Yorgun Kudüs

Yaşadığı ve yaşattıkları ile dünyanın merkezi olan Kudüs, 
hayatın akışına yön veren bir mekân. Sakinlerinin her an 

teyakkuzda olduğu ve yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen ha-
yata inanılmaz bir şekilde tutunan kişilerin şehri. Burası beş va-
kit namaz ve diğer hediyelerimizi aldığımız, Efendimiz (SAV)’in 
Mirac’a yükseldiği göklere açılan kapı. Peygamberlerin aziz hatı-
rasını her köşesinde barındıran, manevi iklimin her karış topra-
ğına nakşolmuş mübarek bir mekân. Kudüs bir imtihan tecellisi, 
ümmetin göz bebeği ve kanayan yarası. 

Orada bulunma sebebimiz, bu yaraya en azından merhem ol-
mak niyetiyleydi. Bu gezi dolayısıyla hiçbir kitap, makale ya da 
filmden elde edemeyeceğimiz bilgileri edinme şansımız oldu. 
Mescid-i Aksa’dan namaz sonrası çıktığımızda mahzun bir Fi-
listin’in gönlüne dokunmak, çarşı pazarda gezerken esnaftaki 
heyecana ortak olmak, bizleri unutulmaz bir hissiyata sevk etti. 
Rabbim bu ziyaretlerimizden gerekli istifadeyi almamızı ve aile-
lerimizle sevdiklerimizle dostlarımızla tekrar tekrar bu mübarek 
beldelerde bulunmayı nasip eylesin bizlere. Gölümüzdeki iman 
neşvesi Filistin’in gençleri gibi daima dipdiri olsun!  Elhamdü-
lillahi alâ ni’metil İslâm.

Savaşlardan, kavgalardan yorulmuş ve yalnızlaştırılmış şehir 
Kudüs… Kudüs’e ilk girdiğim zaman duygusal karmaşanın 

içinde buldum kendimi. Öfke, heyecan ve sevinci aynı anda ya-
şadığımı hissettim.

Mescid-i Aksa yollarında bizleri gördüklerinde “sadık” diyen Fi-
listin halkının gözlerindeki sevinçle İsrail askerinin korku dolu 
gözleri, bizlere adeta Selahaddin’in cesaretini aşılıyordu. Yalnız 
ve yorgun Kudüs’ün daha fazla yalnızlığa terkedilmemesi için 
ömründe bir kere bile olsa herkesin muhakkak Kudüs’ü görme-
sinin gerektiğini bir kez daha anladım. Filistinli kardeşlerimizin 
daima yanında olmalıyız.
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Abdülkadir Turan
Filistin Düşerse İslam Davası 
Düşebilir

Faruk Albayrak
Kalbim 
Kudüs’te Kaldı

Mustafa Yücel
Mescid-i Aksa’ya İsrail 
Askerlerinin Kontrolü ile Girdik

Filistin’e MÜSİAD ailesi ile birlikte yaptığım gezide anladım 
ki bu topraklarda yaşanılanları ve yaşanmışlıkları orada 

görmeden, oraların havasını teneffüs etmeden Filistin, Kudüs 
ve Mescid-i Aksa davasını anlamak mümkün değildir. Bu ziya-
rette, Filistin meselesinin bir İslam davası olduğunu ve Filistin 
düşerse İslam davasının da düşebileceğini gördüm. Hep uzak-
tan, konforlu makamlarımızda ve ziyafet sofralarımızda eleştir-
diğimiz Filistinli kardeşlerimize ne denli haksızlık yaptığımızı 
anladım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Filistin davası ve İslam ülkelerindeki kardeşlerimizin sıkıntılı 
olduğu konulardaki haklı söylemlerini daha iyi algıladım. Rab-
bim bizleri gerçekleri görenlerden, anlayanlardan, İslam davası 
yolunda olanlardan, canı ve malı ile bu yolda mücadele edenler-
den eylesin.

Resulullah (SAV) Kudüs’e özel bir önem vermiş, “Bey-
tü’l-Makdis’e gidin, oraya gidemezseniz, hiç değilse o mes-

cide bir hediye gönderin.” buyurmuştur. Dolayısıyla bu gezi bi-
zim için kuru kuruya bir gezi değil, bir vefa ziyareti, bir sıla-ı 
rahim oldu. Atamız Hz. İbrahim’e ve yeryüzünde tevhidin tem-
silcisi evlatlarına ziyaret, Resulullah (SAV)’ın miraca yükseldiği 
mekânı görme, miracı anlamaya çalışma, şu an esaret altında 
olan mümin kardeşlerimize destek ziyareti oldu. Kudüs yolcu-
luğu esnasında, birçok gerçeği müşahede imkânı bulmuş olduk. 
Miracın sadece namaz değil, aynı zamanda ruhen, manen, ahla-
ken bir yükseliş olduğunu anladık. 

Biz kendi dünyamızı, hür ülkelerimizde yaşarken Filistinli 
kardeşlerimizi ve dünyadaki zulüm gören ehli İslam’ı daha iyi 
anlamış olduk. Gerçek bir vatana sahip olmanın ne demek ol-
duğunu ve ecdadımızın bize bıraktığı mirasın kıymetini daha 
iyi idrak ettik. Gördük ki bizim onları ziyaretimiz bile büyük 
bir sevinç kaynağı oluyor. Böylelikle Türkiye bizim arkamızda 
fikrini ediniyorlar. Kudüs sokaklarında dolaşırken birçok Filis-
tinli kardeşimiz elimizi sıkıp ziyaretimiz için teşekkür etti. Biz-
ler de “Kudüs’ü ziyaret cihat gibi Mescid-i Aksa’da namaz miraç 
gibi”dir düşüncesiyle ziyaretimizi tamamladık. Kudüs’ü tekrar 
tekrar ziyaret edelim. Hediyelerimizi, maddi imkânımız yoksa 
da dualarımızı gönderelim. Kudüs’ü ve Mescid-i Aksa’yı ziyaret 
etmenin önemini kardeşlerimizle paylaşalım ki bu mübarek bel-
delerimiz bu garibanlıktan, bu zulümden bir an önce kurtulsun.

Kudüs gezimiz esnasında beni en çok rahatsız eden durum 
Siyonist İsrail askerlerinin kontrolü altında bize ait olan 

Mescid-i Aksa’ya girmekti. Bu durum beni çok etkiledi. 
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