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KIRLANGIÇ DERGİSİ  

ب

Behey kırlangıç nereden gelirsin
Hanı şimdi nettin Hind-ü Yemen'i
Ötme garip bülbül ben de garibim

Sen de bilir misin ahır zamanı

(Karacaoğlan)

Halk şiirinde kırlangıçlar yerde sürünürcesine uçabilme yeteneklerinden dolayı tevazu
yönleriyle benzetmelere misal olmuş, dervişlere nasıl olmaları gerektiğini gösteren

şiirlerde kullanılmıştı. 

İncelediğiniz bu dergi de, Asya'da bir yarasanın kanat çırpamaması ve Anadolu'da
birkaç dertli yol arkadaşının "Günler gelip geçmekteler, kuşlar gibi uçmaktalar."  sözünü

tefekkür etmesiyle, 

içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı günlerin bir kuş uçumu gibi hızla geçtiğini fark edince,
bismillah deyip zamanın geçip gitmesini izlemek yerine nasıl geçtiğine bakıp heybemizi
doldurmanın peşine düşmemiz ve hanelerimizin karanlığa mahkum halinden yeniden

aydınlığa kavuşması umudu ve gayretiyle, 

sıkıntıları "Allah'ın kırlangıç kuşları" kabul eden Geylanî'yi, 
kırlangıçları "Kâbe'yi imar eden İbrahim Halil'e" benzeten Karacaoğlan'ı anlama

çabamızla,
heyecanımız ve yere yakın ilk kanat çırpışlarımızla vücut buldu.

Pencerenizi tıklayan bir kırlangıcın size yeniden güzellikler sunması temennisiyle…
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》Selâhaddin, 532 (1138) yılında Tikrît’te doğdu. 27 Safer

589’da (4 Mart 1193) Dımaşk’ta vefat etti. 

Filistin’de Akkâ, Taberiye, Askalân, Nablus, Remle, Gazze

dahil birçok kaleyi ele geçirdi. Birkaç hafta içinde

büyüklü küçüklü elli iki şehir fethedilmiş, sıra Kudüs’e

gelmişti. Sultan 20 Eylül 1187’de Kudüs’ü kuşattı. Mi‘rac

mûcizesinin yıl dönümü olan 27 Receb 583 (2 Ekim

1187) Cuma günü Kudüs’ü fethetti. 

Dünya tarihinde haklı bir şöhret kazanan ve örnek bir

sultan olarak gösterilen Selâhaddîn-i Eyyûbî, Türk-İslâm

tarihinin en tanınmış kahramanlarından biridir.

Mehmed Âkif Ersoy onu “Şark’ın en sevgili sultanı”,

Fransız tarihçisi Champdor “İslâm’ın en saf kahramanı”

diye nitelemiştir. Selâhaddin kaynakların ittifakla

belirttiğine göre dindar, merhametli, cömert, güler

yüzlü, vakur, sağlam iradeli, mert ve heybetli bir kişiydi.

Her konuda Nûreddin Mahmud Zengî’nin takipçisi,

onun başlattığı eserlerin tamamlayıcısı olmuş, yeni bir

devlet kurduğunu bile iddia etmemiştir. Müslümanlar

onun şahsında ideal bir sultan, Haçlılar gerçek bir İslâm

kahramanı görmüştür. Doğulu ve Batılı tarihçilerin,

yazarların eserlerinde kendisinden övgüyle söz

edilmiştir. 

İmar faaliyetleriyle yakından ilgilenen Selâhaddin’in

devrinde Filistin, Mısır, Hicaz ve Yemen’de çok sayıda

medrese, zâviye, cami, köprü, kale, hamam inşa

edilmiştir. 

Tarihçilerin anlattığına göre Selâhaddin zamanını ya

ilim ya cihad veya devlet işleriyle geçirirdi. Kur’an’ı

ezberlemiş ve iyi bir eğitim görmüştü. Arapça, Türkçe,

Farsça ve Kürtçe biliyordu. Amelde Şâfiî, itikadda Eş‘arî

idi. Bahâeddin İbn Şeddâd tarih bilgisinin kuvvetli,

kültürünün geniş olduğunu, meclisinde bulunanların

başkasından duymadıkları şeyleri ondan duyduklarını

söyler Selâhaddin verdiği sözü ne pahasına olursa olsun

tutar, affetmeyi severdi. İbn Cübeyr onun, “Af konusunda

hata etmek haklı olarak cezalandırmaktan daha çok

hoşuma gider” dediğini nakleder. Eman verdiği kişileri

kesinlikle cezalandırmamış, Haçlılar onun bu yönünü

çok takdir etmiştir. Adaleti İbn Şeddâd ve İbn Cübeyr

tarafından özellikle vurgulanmıştır. Aşırı derecede

cömert olduğu, öldüğünde özel hazinesinden sadece 1

Mısır dinarıyla 36 veya 47 Nâsırî dirhemi çıktığı

kaydedilir.  

S E L A H A D D İ N
E Y Y U B İ  

Şa r k ı n  K a r t a l ı ,  K u d ü s ' ü n  F a t i h i
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Selamünaleyküm Sevgili Kardeşim, 

Bugün seninle bir konuyu konuşmak istiyorum.

Karşılıklı dertleşmek gibi de düşünebilirsin. Aslında bu

yazıyı okurken ben konuşuyormuş gibi olacağım ama

senin de zihninde geçen cümlelerle karşılıklı

konuşmuş oluyoruz, öyle düşün. 

Başlıkta bir şehirden, “Kudüs"ten bahsettim. Hemen

“Molla Google”ye sordum, dünyada 2.469.501 şehir

varmış. "Evet, bunca şehir içinde Kudüs’ün farkında

mıyız?" sorusu biraz garip gelebilir. Ama hiç de öyle

değil buna inan.  “Akıllı” insan başkasının, "ahmak”

insan ise kendi başına gelenlerden ders alır." diye bir

sözü işittin mi bilmiyorum. Bu söz sanki doğru gibi.  Ben

kendi başımdan geçenleri anlatayım ki belki senin bu

konuyla ilgili düşüncelerinde bir iki kıpırdanma oluşur. 

Ben İstanbul’da doğan, aslen Trabzonlu, dindar bir

aileye mensup, 3 yıl Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı

bir Kur’an Kursu’nda okuyan, İmam Hatip Lisesinde

hem ortaokul, hem de liseyi ortanın üstünde bir

başarıyla bitirmiş, İslam davasını önceleyen bir gençlik

teşkilatı olan Milli Gençlik Vakfında (daha sonra adı

Anadolu Gençlik Derneği oldu) bulunmuş, merhum

Erbakan hocanın özellikle Filistin ile ilgili mitinglerine

elinden geldiği kadar katılan; ardından Erzurum’daki

üniversitede “Tarih” bölümünü okuyan, kendi çapında

bazı okullarda öğretmenlik yapan, 6 yıl da ulusal bir

televizyonda sunuculuk yapan bir kardeşinim.

Muhtemelen senin gibi bir hikâyem de olmuş olabilir. 

Rabbim'in takdiriyle (Ki her şey O’nun(cc) izniyle

oluyor, biz müdahaleci olamıyoruz, sadece önümüzde

buluyoruz.) 2016’da Kudüs ile ilgili bir TV programı

teklifi aldım ve ilk olarak o yılın sonlarına doğru

Kudüs’e gittim. 

KUDÜS’ÜN

FARKINDA MIYIZ?
Rahman ve Rah�m olan Allah’ın (cc) adıyla

 Trabzon Kudüs Kardeşl�k Derneğ� Genel Sekreter�



Aman Ya Rabb�!
O nasıl bir heyecandı anlatamam. Niye ki? Zira işgal

altındaki bir yere gidiyordum. Yıllarca nefret ettiğimiz bir

grubun kontrolündeki bir bölgeye gidiyordum. Yıllarca TV

programlarından, sosyal medyalarımdan “Kahrolsun!” diye

haykırdığım insanlarla karşılaşmak duygusu anlatılamaz.

Acaba bir çatışma ortasına mı denk gelecektim? Beni

tutuklayacaklar mıydı? Acaba İslam’ın ilk kıblesi, ikinci

mescidi ve üçüncü harem noktası olan mübarek Mescid-i

Aksa’ya girebilecek miydim? Bütün bu duygular içinde bir

yolculuğa çıkıyordum. 

Lakin kestirmeden söyleyeyim, korktuğum hiçbir şey

başıma gelmedi. Abartılı bir korku içinde tutulmuşuz

anlayacağın. Ama değişik bir psikolojiydi Kudüs gezisi.

Dönünce 10 gün aklınıza hiçbir şey gelmiyor. "Ne gördünüz?

Neler yaşadınız? Orada neler oluyor?" sorularına cevap

vermekte zorlanıyorsunuz. Kafanız karışıyor, allak bullak

oluyor zihniniz. Daha sonra yavaş yavaş oynanan oyunun

farkına varıyorsunuz. Evet orada bir işgal var. O topraklarda

yaşayanlar ve oraya gidip görenlerin dışında kimsenin

farkına varmadığı bir şeyler oluyor. 
Fotograf • Leyla Alış

Orada (Kudüs) yıllardır süren ve başta 2 milyarlık ümmet (!?) olmak üzere 8 milyarın gözünden kaçırılan bir şeyler var.

Siz oraya gidiyorsunuz ve rutin bir turistik yer seyahat edermişçesine bir hava yaşıyorsunuz. Eğer ki rehberiniz size

etrafınızda olup biteni doğru bir şekilde anlatmamışsa dönünce şöyle de diyebilirsiniz: “Hiç de anlatıldığı gibi

değilmiş. Orada bir problem görmedik ki!”  

Hâlbuki daha havalimanında sizi karşılayan İsrail bayraklarının çokluğu ve “Welcome to İsrael” yazılarına karşılık

rehberinizin, “İşgal altındaki Filistin topraklarına hoş geldiniz.” demesi gerekiyordu. 

Dünyanın en eski limanlarından biri olan Yafa şehrini gezerken; özellikle 1948’deki yaşanılanları, Müslümanların

evlerinden, arazilerinden nasıl koparıldıklarını, Osmanlı kışlasının nasıl bir otele çevrildiğini, Abdülhamit Han’a ait

saat kulesinin “Terk edilmiş Mülkler Kanunu” nedeniyle her an bir Yahudi'ye verilmesi tehlikesini anlatması

gerekiyordu.  

Fotograf • @beytulmakdisrehberi6



Ve Kudüs Şehr�
Ah Kudüs!  

Mazlum ve mağrur Kudüs!  

Dertlerini taşlarına saklayan, duymak ve görmek

isteyene fısıldayan peygamberler şehri. Tüm

efendilerimizin dünyada toplandığı tek mabedi,

mübarek Mescid-i Aksa’yı yüreğinde barındıran kutlu

belde. Beytü’l Makdis’in mevcudiyeti nedeniyle her

karışı, her taşı, her penceresi paha biçilmez şehir.  

İşte benim güzelliğini anlatamadığım bu şehre

gelince, eğer rehberiniz size burada 1967’de ve

sonrasında yaşanılanları anlatmazsa farkına varmadan

geri dönersiniz ülkenize. 

Birilerinin Western Wall (Ağlama Duvarı) dediği

duvarın önüne geldiğinizde, size oradaki Meğaribe

Mahallesi anlatılmıyorsa, oradaki tünel çalışmaları

anlatılmıyorsa, o duvarın aslında isminin Burak Duvarı

olduğu söylenmiyorsa işte o zaman farkına

varmazsınız. 

Mescid-i Aksa ile ilgili ben hiçbir şey bilmiyormuşum

bunu fark ettim. Muhtemelen sen de gittiğinde böyle

düşüneceksin. Mesela ben Aksa’nın bir binası

olduğunu, Yahudilerin onu yıkmaya çalıştığını

düşünüyordum. Lakin mübarek Mescid-i Aksa 144

dönümlük (144.000 metrekare) bir arazinin tamamına

verilen isimmiş. İçindeki 200’den fazla eser ile birlikte

bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekiyormuş.

Yahudiler buradaki tüm İslami eserlerin yok olmasını

ve iddia ettikleri 3. tapınağı yapmak istiyorlarmış ama

biz bunun farkında değilmişiz.  

Kudüslülerin salt Araplardan oluştuğunu

düşünüyordum ki bu konuda da yanılmışım. Oysa

orada Türklerin de, siyah tenli Afrikalıların da var

olduğunu hiç düşünmemiştim. Bundan dolayı Kudüs

meselesinin sadece orada yaşayan kişilerin meselesi

olduğunu düşünüyordum. Ama gidip gördüm ki

Kudüs, benim de meselemmiş. Vicdan sahibi Hristiyan

ve hatta Yahudi'nin de meselesiymiş.

Hem sonra bana demişlerdi ki "Filistinliler topraklarını

satmışlar, parası olan Yahudiler de parasını verip

oralara sahip olmuşlardı."

Ama gidip gördüm ki adamın 12 metre uzunluğundaki

dükkanına 20 milyon dolar teklif ediyorlarmış da İmad

abi vermiyormuş. Dükkanına gidip beraberce çay

içmeden bunu anlamamıştım, daha doğrusu farkında

değilmişim. 

Mescid-i Aksa’da namaz kılmaya gittiğimizde

çok hayıflanmış “Burayı neden burada yaşayan

Müslümanlar boş bırakıyorlar, neden Mescid-i Aksa’ya

gelmiyorlar? Hâlbuki şu anda Filistin toprakları

olarak bilinen yerlerde 6 milyona yakın Filistinli

var.” demiştim. Oraya gidince, Mescid-i Aksa’nın

kapılarındaki uygulamalardan, Gazze’deki ablukadan,

Batı Şeria denilen bölgedeki 800 km uzunluğundaki

duvardan anladım ki, Mescid-i Aksa bilerek

boşaltılmaya sahipsiz bırakılmaya çalışılıyormuş. 

Anlayacağın kardeşim, birileri bizim gözlerimizi farklı

şeylerle meşgul edip Kudüs’ü Müslümansız bırakıp

Yahudileştirmek istiyor. "Bunda ne var?" diye bir

saf düşünce aklına gelebilir. Hayır, öyle düşünme.

Orası tam anlamıyla düşerse, senin insanlık onurun

hepten ayaklar altına alınacak ve kimliksiz bir varlığa

dönüştürüleceksin. 

Allah’tan orada Kudüslü (350 bin kişi) Müslümanlar var

da 2 milyarlık ümmetin(!?) şerefini korumaya çalışıyor. 

Sana ve bana düşense Kudüs’ün farkına varmanın

yollarını aramak. Unutma, sen yoksan bu dava eksik… 

Ve's-selâmu aleykum ve rahmetullahi ve berakatuh
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“Kanımız, canımız feda olsun Aksa’ya.” Bu ülkenin büyük çoğunluğu bu slogan ile büyüdü.
Kudüs sevgisi, Mescid-i Aksa sevgisi fert fert her Müslüman’ın gönlünde yer etti. 1948’de
yaşanan korkunç işgal ve kaybedilen Filistin toprakları ve bir gün yeniden özgür Kudüs hedefi,
dedelerimizden babalarımıza, babalarımızdan bizlere aktarıldı durdu. Evet bir ülke olarak,
halk olarak ilk kıblemiz, ikinci mescidimiz, üçüncü haremimiz Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı çok
seviyoruz. Peki hakkında ne biliyoruz? 

KUDÜS’Ü SEVMEK
YETERLİ DEĞİL
BİLMEK DE
GEREKİR 

Tevfik YAZICILAR

K ı r l a n g ı ç  |  3F
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Genç Aktivistler Derneği Genel Koordinatörü
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Sarı kubbeli olan Kubbet’üs-Sahra’dır,
gümüş kubbeli yapı Kıble Mescidi’dir,
Mescid-i Aksa ise bu iki eseri olduğu
gibi yüzlerce eseri içinde barındıran
144 dönümlük surlarla çevrili alanın
tamamıdır. “Ağlama Duvarı diye bir şey
yoktur. O duvar Efendimiz (s.a.v)’in bizlere
ifade ettiği Miraç hadisesinde mübarek
bineği Burak’ı, diğer peygamberin
bineğinin yanına bağladığını belirttiği
Burak Duvarı’dır.” diye başlayarak tüm
sorulara bir cevap vermek elbet mümkün.
Ama bunun için bizlere Kudüs sevgisi
kadar bilgisi de gerekiyor. 

Bilgi, işte en büyük eksiliğimiz bu.
Peki bu bilgiye nereden ulaşacağız?
Günümüzde maalesef bilgi kaynağı olarak
sanal dünyayı karşımıza çıkarıyorlar.
Parmaklarımız cep telefonlarının
üzerinde gezinerek bilgiyi ararken
zihnimiz oyunlar, komik videolar, o
ne demiş bu ne yapmış dedikoduları
arasında bizleri bilgiden o kadar uzak
yerlere götürüyor ki saatler sonra
telefonlarımızı kenara bıraktığımızda
kocaman bir hiç ile baş başa kalıyoruz.  

Şunu belirteyim ki özgür bir Kudüs hayali
olanların ve bunu gerçekleştirmek için
çaba sarf edenlerin tam da bu noktada
yapması gereken ilk iş “okumak” olmalı.
Sağ elinin işaret parmağını diline
değdirip ıslatacak ve çevirdiği sayfalar
içinde kaybolup o bilgileri özümseyecek
Kudüs sevdalılarına ihtiyacımız var. 
Çünkü Kudüs’ü kurtarmak için bilgi
olmadan sadece sevgi olması yeterli
gelmiyor. 

“Mescid-i Aksa
dediğimiz yer sarı
kubbeli olan yapı mı?
Yoksa gümüş kubbeli
olan yapı mı?” diye
yıllarca tartıştı bu ülke.
Ağlama Duvarı diye bir
şeyden haberdar oldu
herkes. Filistin
neresidir? İşgal edilen
topraklar neresidir?
Gazze nerede? 48
Toprakları nedir?
Kudüs kimin elinde?”
Sor sorabildiğin kadar. 

Ahmet Varol, Kudüs davasının
İslam’daki yeri ve önemi ile başlayıp
Kudüs’ün Müslümanlar için anlamını
aktardığı kitabının ilk kısmında satır
satır not alınacak bilgiler veriyor. Kitap,
Kudüs’ün tarihi, Kudüs’ün coğrafi
bilgileri, demografik ve etnik yapısı,
tarih boyunca Kudüs gibi bölümlerle
de eksik olan bilgilerimizi tamamlıyor. 
Kudüs’ün ilhakı, Yahudileştirme planları,
Süleyman Mabedi planları, Aksa’nın
çevresindeki yıkımlar, Arap liderlerin
ihanetleri, Arafat’ın samimiyetsizliği, 
barış görüşmeleri gibi bölümlerde
bizlere Kudüs tarihini özetliyor.  Ebu
Guneym Tepesi, Resul Amud gaspı,
Kudüs’ün İslami yapısının değiştirilmesi,
Aksa’nın altındaki kazılar, Hristiyanların
eserlerine yapılan saldırılar, BM’nin
Kudüs’le ilgili oyunları, ABD’nin
oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın
duyarsızlığı başlıklarıyla da Kudüs’te
yaklaşan tehlikeleri anlatıp Kudüs için
teklifleri ile kitabı bitiriyor.  Bu kitap
özgür bir Kudüs için bir zihnî altyapı
oluşturmak için tam bir baş yapıt.  

Özgür Kudüs okumalarına girerken
elbette bir Müslüman olarak Kudüs’ün
İslam’daki yeri ve önemini de tam
manasıyla öğrenmemiz gerekir. Bunun
için ikinci okuma kitabı olarak Prof. Dr.
Yusuf El Karadavi’nin “Her Müslümanın
Ortak Davası Kudüs” adlı eserini
önermekteyim. İslam dünyasının en
saygın âlimlerinden biri kabul edilen,
Dünya Müslüman Alimler Birliği
eski başkanı, Avrupa Fetva Konseyi
Başkanı, 10 yaşından önce Kuran hafızı
olmuş Mısırlı bir alimin kitabı. Yani önce
Üstat Ahmet Varol’dan bir Müslüman
Türk olarak Kudüs davasını öğrenip
ardından bir Müslüman Arap gözünden
Kudüs’ü okumalıyız 

P e k i  n e  o k u m a l ı y ı z ?  
Elbette herkesin okuma ihtiyacı
farklıdır. Kudüs davası hakkında,
edebi yönü kuvvetli birinin okumayı
isteyeceği kitaplar ile sanat yönü
kuvvetli olan birinin okumayı
düşüneceği kitaplar farklılıklar
gösterecektir. Ben ise burada Kudüs
davasını genel hatlarıyla bizlere
anlatacak ve bilgi sahibi olmamızı
sağlayacağına inandığım üç ana
kaynaktan bahsetmek istiyorum. 
Bunlardan ilki özgür bir Kudüs
davasını bizlere tane tane anlatan ve
çalışmalarını bu uğurda gerçekleştiren
üstat Ahmet Varol’un “Kudüs
Davamız” kitabıdır. Bugün Kudüs’ü
seven herkesin, bu sevgiyi bilgi ile
pekiştirmek için işte bu kitabı okuması
gerekir.  

Tevfik YAZICILAR

Fotoğraf • Numan Balcı 



Prof. Dr. Yusuf El Karadavi,
Kudüs’ün ilk kıblemiz oluşu, İsra ve
Miraç’ın şehri, bereket, ribat ve
cihat şehri, ayetler ve hadisler
ışığında Kudüs gibi konularla
Kudüs’ün bir Müslüman olarak bizim
için önemiyle başlıyor kitabına.
Ardından İslâmî fetihler, Osmanlının
Kudüs’e hizmetleri, Filistinlilerin
Allah’a teslimiyeti, Arapların acziyeti
ile mevcut durumu ortaya koyuyor.
İsrail trajedisi, Müslümanların zaafı,
Amerika’nın nüfusu ve hegemonyası,
dünyanın sessizliği konularıyla da
âlimlerin neler yapması gerektiği ve
yapmadığını anlatarak âlimlere çağrı
ile kitabına son veriyor. Bu kitap
özgür bir Kudüs için her
Müslüma'nın ortak bir bakış açısı
edinmesi gerektiğini ortaya koyan
muazzam bir eser. 

Komisyonun bu kitabında İslam öncesi
Kudüs’ün tarihi, Kudüs’ün coğrafi konumu,
şehrin su kaynakları, tarihteki Kudüs
isimleri, şehrin surları, kapıları, Kenanlılar
Dönemi, İbraniler Dönemi, Firavunlar
Dönemi, Demir Çağı, İbrani Krallığı,
Süleyman’ın Krallığı, Asurlular Dönemi,
Babil yönetimi, Pers yönetimi, Yunan
yönetimi derken çağ çağ neler yaşandığını
ortaya koyuyor. Yetmiyor Aksa’nın fazileti,
Aksa’da namaz kılmanın önemi, Hz. Ömer
dönemi, Müslümanların gayrimüslimlere
davranışı, Kubbet’üs-Sahra’nın inşası,
Emevilerin faaliyetleri, Haçlı Dönemi,
Tolunoğulları Dönemi, Akşitlerin Dönemi,
Fatimilerin Dönemi gibi bölümlerle
Müslümanların Aksa’ya hizmetlerini
anlatıyor. Yaklaşık 10 sayfayı bulan
içindekiler kısmından da anlaşılacağı üzere
bu kitap, Hıttın Savaşı’ndan Selahaddin
Eyyubi’ye, Sultan Zahir’den I. Selim
Dönemi’ne, II. Mahmut Dönemi’nden
Abdülhamid Han’a Kudüs ve Mescid-i Aksa
hakkında yüzlerce detaylı bilgiyi içeriyor.
Maalesef bu kapsamlı ve detaylı eser,
paragraf kopuklukları, anlatım bozuklukları
ve devrik cümleler ile tam aktarılamamış.
Ama bunu bilip okuduğunuzda tam bir
kaynak kitap olarak yerini alacaktır.

Bu kitabın ardından
zihinlerinizde oluşacak daha
derin sorular için de
önereceğim üçüncü kitap bir
komisyon tarafından kaleme
alınan “Kudüs Tarihi” kitabı
olacak. Hemen baştan
uyarayım, Musa İsmail Basit,
Hamza Zîb Mustafa, Gassân
Musa Muhîbiş ve Said
Süleyman Kîk tarafından
hazırlanan kitabın tek
eksiğinin, çevirisinin tam ve
anlaşılır olmaması olduğunu
düşünüyorum. 

Bu arada şunu da belirteyim, bu
kitaplar birçok yayınevi tarafından
basılmaktadır. Mesela Nida Yayınevi
bu üç kitabı da basmakta ve bittikçe
de basımını yenilemeyi
sürdürmektedir.  Böyle güzel bir
hizmetten dolayı kendilerini tebrik
ediyorum. Yani kitaplara ulaşamama
sorununuz bulunmamaktadır. 

Bu üç kitabı okuyanlara dördüncü
olarak önerilecek kitaplar çok
değişkenlik gösterebilir. İlk üç kitapla
belli bir altyapıyı alanlar farklı
yönlerde okumalara eğilebilir. Elbette
sizlere birçok kitap önermek isterim. 

Örneğin Kenize Mourad’ın
“Toprağımızın Kokusu” ile bugün
liberal bir hayat süren bir padişah
torununun işgal altındaki topraklara
gidip oradaki Yahudi, Hristiyan ve
Müslümanlarla gerçekleştirdiği
röportajları gözyaşları içinde
okumanızı tavsiye edebilirim. Ya da
cumhurbaşkanı baş danışmanımız da
olan Sefer Turan’ın “Allah'a Ismarladık
Kudüs” eseri ile o toprakları terk
etmenin ne demek olduğunu
okumanızı da önerebilirim. 

10



Belki de kitabında Allah’a inanmadığını açık açık yazan dünyaya sol pencereden bakan
Faik Bulut’un “Filistin Rüyası” kitabında Filistin’de sol bir devlet kurmak için işgalci İsrail
hapishanelerinde nasıl işkenceler gördüğünü anlatmasını da okumanızı söyleyebilirim.  

Belki de Nuri Pakdil’in “Anneler ve Kudüsler” şiirlerini okumalısınız ya da Filistinli şair Mahmut
Derviş’in “Yalnızlık Yenilemeden Kendini” şiirlerini okumalısınız.  

Ne bileyim Naci El Ali’nin “Hanzala” çizim kitabında çizgileri seyretmeli ya da  Ari Folman ve
David Polonsky adlı Yahudilerin kendi katliamları ile yüzleşmeye çalıştıkları “Beşirle Vals” adlı

çizgi romanda bulmalısınız kendinizi.  

Dedim ya okunacak, bilgi alınacak ardından da konuşulacak ve anlatılacak çok kaynak var.
Ama asıl olan kendimizi yenmek ve “Oku!” emrinin de gereği olan okumalara geri dönebilmek. 

Özgür bir Kudüs’te bir araya gelebilmek temennisiyle… 
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Kendini halka adamış bir doktor, eşi ve küçük çocukları Ferhan.

Dr.Said ve eşi, birgün tren istasyonunda bir bombalama eylemine şahit olurlar.
Eylemi gerçekleştiren, Said'in çocukluk arkadaşı ve İsrail devletinin

kuruluşunda etkin rol oynayacak olan Şimon'dur. Artık Filistinlilerin, öz
vatanlarında parya muamelesine uğrayacakları dönem başlamıştır...

F İ L İ S T İ N ' E  V E D A
IMDb:  8.8 /  Dram,  Savaş  1995  

F İ L M  Ö N E R İ  K Ö Ş E S İ  



BİR SERZENİŞ 
Geçtiğim onca sokak aralarında 

Bir hoş sadan kaldı dudaklarımda 
Zeytinler açmış senin yamacında 

Güneş yüzlü sevdiğim! 
Bu namlular yalnızca aşksız vicdanda 

Hüzün yerleşmesin omuzlarına 
Gelecek, özgürlük naralarında 

Bin kez korkuya boğdular seni 
Ellerin prangalar içindeyken 

Gün doğumunda 
Henüz sen postallarla çiğnenmeden 

Çocuklar içinde şendin 
Sevgi ile bakıyordu sana 

Sıra sıra dizilen başlar 

Şimdi ise kefenler yamacında 
Ağlamayı yasakladı vahşiler 
Acıdır sana her atılan bomba 

Güneş yüzlü sevdiğim! 
Tel örgüler ardında kaldı sevgim 

Ey Kudüs! 
Acıdır şimdi müezzinin sesi 

Bu serzenişim yalnızca 
Umursamaz dünyaya 

Seni sahipsiz bırakan saltanatlara 

Öfkem bitmedi sürecek 
Sen kuşlar gibi olana dek 

Geçtiğimiz onca zaman 
Yalnızca sana hasret 

Bu kavgalar bir gün bitecek 
Zalimler ayaklar altında ezilecek 

Bereketli topraklarına 
Sevda diye uğrayacak yarınlar 

El Halil selam verecek 
Tur Dağı sana dönecek 

Yeryüzü hep seninle ümitlenecek

DERYA ÖNAL 

Fotoğraf • Ömer Lekesiz 



O S M A N L I  M İ R A S I  

K A D İ M  D İ Y A R D A  
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MAHMUD İ Y E  CAM İ İ  VE
KÜLL İ Y E S İ  

K I Y AMET  K İ L İ S E S İ

S TA TÜKO  MERD İ V EN İ  

AKKA  KALE S İ  

 HASAN  BEY  CAM İ  ( CÂM İ U
HASAN  BEK )

F�l�st�n peygamberler toprağıdır. Müslümanların �lk kıbles� olan
Mesc�d-� Aksa buradadır. F�l�st�n'�n Müslümanlar açısından ayrı
b�r önem�, ayrı b�r yer� vardır. Müslümanlar, tar�h boyunca bu
toprakları kutsal topraklar olarak görmüştür. Bu yüzdend�r k�
bugün yaşadığımız F�l�st�n meseles� sadece bölge �nsanının
değ�l tüm Müslümanların meseles� olmuştur. Dolayısıyla bugün
her anlamda sürdürülen F�l�st�n davasını sadece b�r toprak
meseles� olarak görmemek gerek�r, F�l�st�n aynı zamanda b�r
�nanç davasıdır.

Osmanlı Devlet� zayıfladığı dönemlerde b�le bu bölgen�n
stratej�k ve d�n� önem�n�n farkında olmuştur. Bu çerçevede
Sultan II. Abdülham�t’�n Yahud�lere toprak satışını yasaklaması
öneml�d�r. Bu s�yas� yaklaşım, o bölgelerde Osmanlı Devlet�’n�n
ve Türk�ye Cumhur�yet�’n�n sev�lmes�n�n en öneml� neden�d�r.
Türk�ye’n�n üstünde bulunduğu bu bölgen�n, F�l�st�n bölges�ne
veya özelde Kudüs’e �lg�ler� yen� değ�ld�r. Unutulmamalıdır k�
Ankara’nın Hakkar�’ye (1.294) uzaklığı �le Kudüs’e uzaklığı
karayolu �le b�rb�r�ne çok yakındır. Tulunoğulları, İhş�tl�ler
dönem� �le başlayan �l�şk� Sur�ye Selçukluları �le devam etm�şt�r.
Osmanlı dönem�nde �se bu bölgede uzun b�r hâk�m�yet
kurulmuştur. Özell�kle Osmanlı zamanında bu bölgede b�rçok
eser yapılmıştır. Kanun� Sultan Süleyman dönem�nde, Kudüs‘ün
etrafına Mesc�d-� Aksa ve Kubbetu’s-Sahra’da dâh�l olmak üzere
sur �nşa ed�lm�şt�r. Surlarda bulunan kapılar ve burçlar �nşa
ed�l�rken Kudüs suru �ç�nde ve 1 km2’ l�k b�r alan üzer�nde
yüzlerce eser �nşa ed�lm�şt�r: Cam�, han, çarşı, türbe, seb�l,
medrese, zav�ye, kıraathane, karayolları, postane, telgraf hattı,
beled�ye h�zmetler� (su, aydınlatma vb)...

Mesc�d-� Aksa’nın dış duvarlarındak� mav� ç�n�ler de Osmanlı
dönem�nde �nşa ed�lm�şt�r. Bu eserler sadece Kudüs’te olmayıp
tüm F�l�st�n’e yayılmıştır. El-Hal�l, Nablus, Yafa, Hayfa, Gazze,
Akka, B�ru’s- Seba, Er�ha vb. b�rçok şeh�rde b�rçok eser
yapılmıştır. Bu bölgen�n uluslararası önem� 19. yüzyılda daha da
artmıştır. Yafa - Kudüs arasına 1892'de tren yolu açılmıştır. 20.
yüzyılda �se b�r Kutsal Proje olarak Ortadoğu'da �nşa ed�len
Osmanlı Dem�ryolları �le İstanbul-Şam-Med�ne- Mekke’y�
b�rb�r�ne bağlayarak hac görev�n� kolaylaştırmak
amaçlanmıştır. Bu tren yolu, F�l�st�n bölges�nde Dera’dan
Nablus, Hayfa, ve Akka’ya kadar bağlantılarla uzatılarak bu
bölge �lm�k �lm�k dem�ryolları �le örülmüştür. Bu projelerle bu
bölgen�n t�car� kapas�teler�n�n artırılması da ön planda
tutulmuştur.

Kaynak: https://www.ytb.gov.tr/dosyalar/filistin

KUBBET ' US  SAHRA



1526 yılında yapımına başlanılan Kasım Paşa Sebili, Kanuni
Sultan Süleyman döneminde Kudüs valisi Kasım Paşa tarafından

yaptırılmıştır.  
 

Eser Mescid-i Aksa meydanının batısında Eşrefiye Medresesi’nin
karşısında yer almaktadır. Sebil 1527 yılında tamamlanmıştır.
Sekiz kenarlı sebilin üstü daire şeklinde ahşap şapkalı çatıyla

kaplıdır. Eserin bu özelliği sayesinde abdest alanlar yazın
güneşten, kışın da yağmurdan korunmuş olurlar.

15

Cezzâr Ahmed Paşa tarafından 1196  yılında yaptırılmıştır.
Tek kubbeli ve merkezî planlı olan caminin harimine beş sivri kemerli,
altı sütunlu bir son cemaat yerinden geçilerek girilir. Caminin içinde

görülen süslemeler daha çok barok özelliktedir. Caminin içinde
bulunduğu dikdörtgen planlı avlu üç tarafından, kubbeleri Sur ve

Kayseriye’den getirilen revaklarla çevrilmiştir. Avlunun bir köşesinde
bugün Ahmediye adıyla bilinen medrese-kütüphane yer almakta ve
halen yazma eserler açısından büyük önem taşımaktadır. Kuzeybatı

köşesindeki bir oda da Cezzâr Ahmed Paşa’nın türbesi olarak
düzenlenmiştir.

 

Saat Kulesi, Yefet Caddesi'nde yani eski pazar yerinde 
bulunmaktadır. Yapı Sultan II. Abdülhamid Han' ın tahta

çıkışının yirmi beşinci yılı anısına 1901 senesinde inşa edilmiştir

 Zeminden itibaren kare şekilli olarak yükselen gövdesi,
dikdörtgen silmelerle üç kata ayrılmıştır.Kulenin tepesinde iki
tane saat ve dört tane pencere bulunuyor. Yapımında kireçtaşı

kullanılmış. 1965'te restore edilmiştir.

SAAT KULESİ 

CEZZÂR AHMED PAŞA CAMİİ

KASIM PAŞA SEBİLİ 
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K U D Ü S  Ç O C U K  A T Ö L Y E S İ
Bir Nesil Yetiştirmenin Hikâyesi 

Filistin meselesi ve İsrail sorunu yıllardır kulak
aşinası olduğumuz bir konudur. Direniş ve

işgal ne yazık ki kısır bir döngü içerisine alınmış
birkaç konu başlığından öteye geçemediğimiz
bir mesele olarak karşımızda duruyor. Bugüne

kadar ya “Çıksın bir Selahaddin ve orayı
kurtarsın!” diye hep bir kurtarıcı beklemişiz ya
da eylemsiz sloganlarla yıllarımızı geçirmişiz.

“Kahrolsun” diye bağırmışız fakat kahredecek
bir eylemimiz olmamış. Olduysa da uzun vadeli

olmayan, kısa soluklu ve anlık çalışmalar
şeklinde yetersizliklere teslim olmuşuz.

Selahaddin beklemek yerine Selahaddin
yetiştirmek veya Selahaddin olmak gibi bir nesil

yetiştirmek üzerine hikayeler yazamamışız. Bu
paragrafı uzatmak mümkün fakat makalenin

bütününü “moral bozmak, keyif kaçırmak”
üzerine değil “umutlandırmak, gayretlendirmek”

üzerine tesis etmek niyetindeyim. 

 2016’da ilk kez Kudüs’e gittiğimde açıkçası
çok utandım. Çünkü gördüklerim, o güne kadar

bildiklerimin çok ötesinde bir şeydi. Fark ettim
ki o güne kadar sadece edebiyatını yapmışız.

Medyada çıkan yeni saldırı haberlerini okuyup,
izlediğimizde “vah vah” etmiş ve beddua

etmişiz. Bazen de çeşitli vakitlerde düzenlenen
gösterilerde slogan atarak duygularımızı

tatmin etmişiz. O dört günlük ziyarette anladım
ki, işgal sadece o topraklarda coğrafi olarak

gerçekleşmemiş, direniş ise yalnız bırakılmış. 

2017’de ikinci kez gittiğimde benzer duyguları
tekrar yaşamakla birlikte bu sefer daha seçici
düşünceler içerisindeydim. Kendimle yüzleşme,
bilmediğim yeni yerleri öğrenme gibi
düşüncelerden ziyade “Ne yapılabilir?”
düşüncesinde idim. Hatta daha doğrusu “Ben ne
yapabilirim?” sorusuna biraz daha odaklanabilme
ve bu soruya bir cevap arayışı içerisinde gitmiştim. 

Türkiye’den gelmiş olan farklı kafilelerdeki genç
kardeşlerle orada, Mescid-i Aksa’nın avlusunda
tanışmıştık ve o tanışıklık Türkiye’ye
döndükten sonra devam eden bir Kudüs
arkadaşlığına/kardeşliğine dönüşmüştü. O
kardeşlerle İstanbul’da farklı tarihlerde bir araya
gelip “Neler yapabiliriz?” sorusuna istişârî mahiyette
cevaplar aramaya başladık. O buluşmalarımızda bir
şeyin farkına vardık ki, Türkiye’de Filistin ile ilgili
çocuklara yönelik bir çalışma yoktu. Çocuklar
Filistin’e dokunamıyorlardı. Çocukların dünyasında
Filistin, Kudüs, Gazze diye bir şey yok yani.
Aradığımız sorunun cevabını bulmuştuk. Çocuklara
yönelik bir çalışma başlatmak istiyorduk fakat nasıl
bir çalışma olacaktı ki bu? Evet, ülkemizde Kudüs’ü
tanıyan, bilen, seven ve dualarında oraya yer veren
bir nesil yetişmeli ve çocukların Kudüs’e
dokunmaları şart ama nasıl? “Bir broşür mü
bassak?”, “Boyama kitabı da olabilir.” “Küçük bir
hikâye kitabı yazdırsak nasıl olur?” sorular birbirini
kovalıyordu. Evet, hepsi önemli fakat daha kalıcı ve
kapsamlı bir şey olmalıydı. 

E y üp  GÜZEL   

Hucu r a t  Ha r e k e t i  Üy e s i  
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Kırlangıç

Bir vesile ile o kardeşlerimizden biriyle Fransa’ya
gitmiştik. Fransa’da tipik bir turist gibi gezmenin dışında

farklı hislerimiz de vardı. Çünkü Fransa, bir Avrupa
ülkesi olmanın dışında 1099’da Kudüs’ü işgal eden

Haçlı ordularının da merkez üssüydü. 
Avrupalı liderler 1095’te Fransa’da toplanmış ve

Kudüs’ü işgal etmek için haçlı ordularının kurulması
kararını orada almışlardı. Bu bilgiyi zihnimizden

çıkarmadan sokaklarında dolaştığımız Fransa’da
çocukların olduğu bir atölyeye denk geldik. Allah bizi
oraya getirdi desem abartı olmaz sanırım. Adamın biri
(veya birileri) mahallenin çocuklarını toplamış onlara

atölyede ahşap, kâğıt vs. gibi materyallerle hem eğitim
veriyor hem de çocukları bir disiplin içerisinde

yetiştiriyordu. Bizim haçlı ordularımız şöyle kahramandı,
böyle acımasızdı vs. vs. İçeriye girip seyretmek istedik

fakat izin vermediler. Dışarıya bakan pencereden
istersek izleyebileceğimiz söylendi. Biz de öyle yaptık,

izledik fakat başımızın üstünde gözle görülmeyen
ampuller patlıyordu. Dışarıdan bakan göremiyordu

fakat içimizden “Bulduk, bulduk!” diye çığlık atıyorduk. 

Türkiye’ye dönüşümüzde ivedilikle bu konuyu
gündemimize aldık ve kararımızı verdik. Evet, bir atölye
açacak, Filistin’imizin başkenti ve Mescid-i Aksa’mızı da

içerisinde barındırdığı için adını “Kudüs Çocuk
Atölyesi” koyacaktık. 

İyi ama bir problem vardı. Her birimiz farklı mesleklerde
çalışan kendi hallerinde insanlar idik. Hiçbirimiz çocuk

eğitiminden anlamıyorduk. Ayrıca atölye açmak öyle
kolay bir şey de değildi. Bütçe gerekiyordu ve bu bizim

aşabileceğimiz bir şey de değil. “Ne yapabiliriz?”
sorusuna cevap bulmuştuk fakat bu sefer de “Nasıl

yapacağız?” sorusuyla karşı karşıyaydık. Ve biz, yani o
4-5 kardeş şöyle bir karar aldık; “Allah büyüktür. Biz

‘yok’ları bir kenara bırakalım. Sıfırı öncelikle bir
yapalım!” 

Bu düşünceler içerisinde İstanbul fethinin merkez üssü
olan Beyoğlu ilçesinin tarihi semtlerinden Tophane’de
bir mekân arayışına girdik. Uzun süredir kullanılmayan

ve harabe durumda olan 2 katlı bir binayı bulduk.
Sahibiyle anlaşıp kiraladık. Maksadımız pergelimizin bir

ucunu Kudüs’e diğer ucunu da mahalle arasındaki o
atölyemize sabitlemekti. Günlerce kendi imkânlarımızla

temizliğini yaptık. İsra suresi başta olmak üzere
Kur’ân’dan ayetler okuyarak boyamalarını

gerçekleştirdik. Öyle ki hiç tanımadığımız ve sadece
sosyal medyada bizleri takip eden Kudüs sevdalısı

insanlar bize ulaştılar ve kimisi “Boya malzemeleriniz
benden” dedi, kimisi “Tesisat işlerini ben yapacağım”

dedi kimisi “Mobilyalarınız benden” kimisi de
“Fırçalarınız benden” dediler. 

Gün geldi ve Kudüs Çocuk Atölyemizin açılışını
mütevazı bir törenle gerçekleştirdik. Türkiye’de bir
ilkti bu. İlk kez çocuklar için Kudüs’e dair bir mekân
açılıyordu. 

Yaklaşık 30 çocuğu atölyemize kaydettik ve
programımıza başladık. Dedim ya Türkiye’de bir ilk. O
yüzden zorlandığımız anlar oluyordu. Çünkü bir
müfredat yoktu. Her şeyi doğaçlama yapıyorduk.
Fakat bir süre sonra artık bir alışkanlık kazandık.
Marangozhanelerde yakacak olarak kullanılmak
üzere çuvallara doldurulan odun parçalarını alıyor
atölyemize getirerek çocukların önlerine koyuyorduk.
Çocuklar o ahşap parçalarını bir güzel zımparalıyorlar
sonra boyama yapıyorlardı. Bir gün Kubbetu-s
Sahra’yı, bir gün Hanzala’yı başka bir gün Burak
Duvarı’nı boyuyorlardı. Boyadıkları şeylerin hikâyesini
de öğreniyorlardı. 

Biz bu süreç içerisinde “Kudüs Boyama Kitabı”
çıkardık ve “Ne Değişti?” isimli Kudüs temalı bir hafıza
oyunu bastırdık. Boyamalar, oyunlar, dersler,
anlatımlar derken çocuklar o atölyeyi öyle sevdiler ki
atölye saatinin sonuna gelindiğinde evlerine gitmek
istemiyorlardı. Atölyeye ilk kez gelen çocukların
büyük kısmı bırakın Kudüs ve Mescid-i Aksa ile ilgili
bir şey bilmeyi “Mescid-i Aksa” ismini dahi telaffuz
edemiyorlardı.  

Ardından ne oldu biliyor musunuz? Yapabilir miyiz
acaba diye endişelendiğimiz o Kudüs Çocuk
Atölyemizin şubeleri açılmaya başlandı. 

Çok şükür bir geleneğin başlamasına vesile olduk.
Mütevazı ve amatör de olsa samimiyet ve ihlas
olduktan sonra Allah yardım ediyor. O yardım
gelmese bile Allah katında hiçbir şey zayi olmaz. 

O yüzden sevgili kardeşlerim, “Ben ne yapabilirim
ki?” sorusuyla yıllarını heba etmek yerine “Benim
yapabileceğim bir şey mutlaka var” kararını ver. 
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Hz. İbrah�m’�n (as) çocuk
yaştayken Rabb�n� arama çabaları,
gençl�k yıllarında babasını ve
çevres�n� tevh�de davet�; Hz.
Davud’un (as) Calut’a karşı
mücadeles�, Hz. Süleyman'ın
(as) Sebe mel�kes�n� Allah’a
�badet konusunda tebl�ğ�, Hz.
Zeker�ya’nın (as) gözet�m�nde
yet�şen ve b�r peygamber
annes� Hz. Meryem’�n (r.anha)
Allah’a olan kulluk b�l�nc�,
Hz. Yahya’nın (as) gençl�ğ� ve
masumluğu, Hz. İsa’nın (as)
havar�ler�n� yet�şt�rmey� ve
bunun g�b� n�ce örneklerle Kur'an
b�zlere, peygamberler�n gençl�k
dönemler�nden bahsederek
Mesc�d-� Aksa ve Kudüs çevres�nde
yaşanan �lah� eğ�t�m ve terb�yey�
anlatır. 

Madd� ve manev� bereket�n
merkez� olan Mesc�d-� Aksa ve
Kudüs, kutsal olmanın yanında
b�nlerce yıllık d�n�, tar�h�, �lm�,
kültürel b�r�k�mler� nes�lden nes�le
aktaran, her gelen nesl�, geçm�ş
peygamberler�n, toplumların
tecrübeler�ne şah�t kılan b�r
okuldur.  

Yakın tar�he baktığımızda 100
yılı aşkın süred�r �şgal�n altında
yaşayan F�l�st�nl� Müslümanlar
da, �lk kıblem�z Mesc�d-� Aksa’yı
canları pahasına korurken,
aynı zamanda kend�ler�n� d�ğer
toplumlar arasında seçk�n kılan
özell�kler� bu kutsal okulda
öğren�rler. Bu topraklarda doğan
F�l�st�nl� b�r çocuk b�nlerce yıllık
tar�h� m�rasa şah�t olarak büyür.
İşgal onun el�nden çocukluğuna,
gençl�ğ�ne a�t b�rçok �mkânı
alırken o, peygamberlerden ve
d�n� öğret�lerden gelen manev�
ruhu �ç�nde büyüterek hayata
tutunur. Eğ�t�m hakkı kısıtlanmış,
ev� İsra�l tarafından yıkılmış,
babası es�r, ab�s� şeh�t olmuş,
zeyt�nl�kler� kes�lm�ş olsa da onu
k�mse hak-batıl mücadeles�n�n b�r
mücah�d� olmaktan alıkoyamaz. 

Kutsal k�tabımız Kur'an-ı Ker�m, muhataplarına farklı
alanlarda yen� bakış açıları sağladığı g�b�, b�rçok kıssa
�le de peygamberler�n hayatlarından, tebl�ğ
metotlarından, yaşadıkları döneme a�t
mücadeleler�nden ve alınması gereken derslerden
bahseder.  “F�l�st�n Toprakları” olarak b�l�nen bölge,
b�rçok ayete konu olan peygamberler�n hayatlarının ya
b�r bölümünü ya da tamamını geç�rd�kler� mübarek
topraklardır. 

F�l�st�n yurdu; Müslümanların �lk kıbles� ve yeryüzüne
�nşa ed�len mesc�tler�n �k�nc�s� olan Mesc�d-� Aksa’yı ve
bu mübarek mekanı bağrında taşıyan Kudüs şehr�n�;
Hz. İbrah�m (aleyh�sselam), Hz. İshak (as), Hz. Yakup
(as), Hz. Yusuf’un (as) kab�rler�n�n bulunduğu El Hal�l
şehr�n� ve n�ce peygamber hatıralarına şah�t mekanları
ve şeh�rler� �ç�nde barındıran madd� ve manev�
bereket�n dalga dalga yayıldığı kutsal topraklardır.  

Mesc�d-� Aksa ve Kudüs başta olmak üzere F�l�st�n
toprakları, “Peygamberler D�yarı” olarak b�l�n�r. Kur'an-ı
Ker�m b�ze peygamberler�n hayatlarından özell�kle de
gençl�kler�nden kes�tler ver�r. Bu bağlamda bu
topraklar, peygamberler �ç�n yaşadıkları vatan olmanın
yanında; Rabler�n�n terb�yes� altında çocukluklarını ve
gençl�kler�n� geç�rd�kler�, güç ve kuvvete ulaştıkları,
�lmen ve ruhen kemale erd�kler�, hak ve batıl
davalarındak� mücadeley�, c�hadı öğrend�kler�, Allah’ın
�hsanına, �lah� �kramlarına şah�t oldukları b�r okul
mesabes�nde olduğu �ç�n ayrıca büyük b�r önem arz
eder. 

Fotoğraflar  •  Özlem  Şahin  

F İ L İ S T İ N ’ D E  G E N Ç  O L M A K  V E
G E N Ç  K A L A B İ L M E K  
Ö Z L E M  Ş A H İ N  
A r a p ç a  Ö ğ r e t m e n �
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F�l�st�nl� genç, Hz. İbrah�m’�n (as) d�k duruşunu,
Hz. Davut'un (as) çev�kl�ğ�n� ve c�hadını, Hz.
Meryem’�n (r.anha) adanmışlığını, Hz. Süleyman'ın
(as) heybet�n�, Hz. Zeker�yya’nın (as) merhamet�n�,
Hz. İsa'nın (as) ş�fasını ve gençl�ğ�n� üzer�nde manen
taşır. Bu güçle Peygamber�m�z'�n (sav) M�raç durağı
Mesc�d-� Aksa’da gece gündüz demeden r�bata
hazırdır. İlk kıbles�n�n kıymet�n� b�l�r, ümmet adına
onun muhafızı olduğunun b�l�nc�nded�r.  Mesc�d-
� Aksa ve Kudüs okulu, F�l�st�nl� gence ve kend�n�
genç h�ssederek mücadele eden Müslümana b�rçok
�lke bel�rler. 

-Hak ve batıl mücadeles�n� tüm yönler�yle öğret�r. 
-Şehadet�, tesl�m�yet� hayatın b�r parçası kılar. 
-Mukaddesatı uğrunda r�batı, son gücüne kadar
nöbet tutup varlığını ortaya koymayı öğret�r. 
-C�hat, r�bat, �l�m ve �badet�n b�rb�r�nden ayrılmaz
b�r bütün olduğunu vurgular. 
-D�ren�ş�, mücadeley�, düşman ve h�leler� karşında
sağlam duruşu öğret�r. 
-Araştırma yapmayı, arş�v tutmayı, parçaları
b�rleşt�r�p bütüne göre ferasetle yol har�tası
ç�zmey� öğret�r.  
-Akt�f ve çev�k Müslüman olmanın gerekl�l�ğ�n�
anlatır. 
-Üm�tvar olmayı ve Allah’tan üm�t kesmemey�, tüm
kapılar kapansa da mutlaka açılacak kapıların
olduğunu göster�r. 
-Kudüs’ün, ümmet�n pusulası olduğunu vurgular. 

Mesc�d-� Aksa’nın ve Kudüs’ün kend�s�ne
öğrett�kler�n�n b�l�nc�nde olan, değerler�ne,
kutsallarına sah�p çıkıp h�zmet eden genç
Müslüman'ı, Mesc�d-� Aksa �hlası mertebes�nce
bağrına basar. Gönül �kl�m�nde onu madd� manev�
yet�şt�r�r, bereket�nden h�ssedar eder. Tar�h� ve
kültürel zeng�nl�kler�nden ona �kramda bulunur.
Güçlü b�r şahs�yet, sağlam b�r duruş, h�kmet ve
bas�ret hed�ye ed�l�r Rabb� katından. Böylece bu
kutsal toprağın b�r parçası olur.  

Bu �hsana kavuşan Müslüman'a düşman zarar
ver(e)mez artık. Melekler kalkan olur, davası kutsal
olur. Mesc�d� uğruna adanmış b�r ömrü olur, bu
c�hat ah�rete taşınmış b�r mükafat olur.  M�raç
yurdu, peygamberler d�yarı dünya ve ah�rette
kend�s�ne şah�t olur. Böylece her da�m genç olur,
genç kalır… 
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》Kendinizden kısaca bahseder misiniz? 

Adım Tevfik ALHAMSS, 27.06.1988 tarihinde Gazze’de doğdum. Evliyim
ve üç aylık bir kız babasıyım. 

》Eğitim hayatınızda Türkiye'yi seçme nedeniniz neydi?  

Dayım Türkiye'de eğitim gördü ve burada yaşıyordu. Ben de kendisinin
tavsiyesi üzerine buraya okumaya geldim. Filistin'de eğitim imkanları kısıtlı
olduğu ve özellikle kimya mühendisliği okumak istediğim için burayı tercih
ettim. 

》Filistin halkının Türkiye'ye bakış açısı nasıl? 

Filistinliler Türkiye'yi çok sever. Özellikle insanlarını çok severler ve
Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesini isterler. Sevmemizin nedenlerinden
birisi de Türklerin gerek devlet kademesinde gerek halk olarak bizlere
destek olup, yardımcı olmasıdır. Ayrıca kültürlerimizin de birbirine çok
yakın olmasından ötürü sizi kendimize yakın hissediyoruz. 

》"Filistinliler topraklarını sattı." söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Filistinliler tabii ki topraklarını satmadı. Bunu hem tarih ispat eder hem de bugün verilen mücadele ispat eder. Bir insan topraklarını
satmışsa o topraklar için neden 1948’den beri mücadele ediyor ve kanı dökülüyor? En önemlisi de bu söylemleri Türkiye’den başka
hiçbir yerde duymazsınız. Bunları yaymanın bir amacı vardır, o da sizin bize daha fazla desteği vermemeniz içindir. Çünkü eğer
biz dedikleri gibi satmışsak o zaman biz hak etmediğimiz bir şey için savaşıyoruz ve siz haklı olmayan bir davaya destek vermiş
oluyorsunuz. İşte bunu akıllara kazımaya çalışıyorlar. 

》İsrail’in Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimlerini ve Ürdün vadisini kapsayan ilhak planı ne anlama geliyor?

Plan zaten yıllardır devam ediyor ve uygulanıyor. Fakat bu ara açık açık ve herkese ilan ederek uygulamaya koydular. Bu planla
demek oluyor ki İsrail'in işgal ettiği bazı bölgeler var. Uluslararası kanuna göre bu topraklar işgal edilmiş toprak olarak sayılıyor.
İsrail bu planı uygulayarak bu topraklarda hak sahibi olduğunu iddia ediyor ki bu da bu topraklara el koymaya karar verdiğini
açıkça gösteriyor. Ayrıca Filistinlilere Batı Şeria'nın toplam toprağından sadece %30'unu veriyor.

》Gazze'de 2 milyon Filistinli yaşıyor ve tüm sınırları İsrail tarafından kapatılmış durumda. Gıda ve su ihtiyacı söz konusu.
Oradaki insanların hayatı ne durumda, geçimlerini nasıl sağlıyorlar? 

İnsanların durumu çok kötü yani soruda dediğiniz gibi ambargo 2006’dan beri devam ediyor. Gıda ve tıbbi malzemeler kısıtlı bir
şekilde giriyor ve sadece İsrail'in izin verdiği malzemeler girebiliyor. Gazze'deki insanların çoğu, insani yardım alarak yaşamaya
çalışıyor. Parası olan insanlar bile Gazze'de yeteri kadar kaynak ve para harcanacak yer olmadığı için parası olmayan insanlarla
aynı konuma geliyor. "Oradaki insanların durumu ne olacak?" sorusuna gelince, oradaki insanlar sabır ve mücadele ile yaşamlarını
sürdürüyor.. İnsanlar artık bu duruma adapte olmuş durumda ve biliyorlar ki Allah onları asla bırakmaz/bırakmayacaktır.

TEVFİK ALHAMSS
Kimya Mühendisi

Röportaj  
Derya Önal
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K I R L A N G I Ç  

》Siyonist İsrail Filistinlilere birçok baskı politikası
ve işkence uyguluyor. Bu hapishane ve gözaltına alma
politikasının sebepleri nelerdir?

Bu politikanın tek amacı Filistinlilerin direniş ruhunu
kırmaktır. İnsanları yıpratıp, oldukları yerden çıkarmaktır.
Sizce topraklarını satan bir insan bu kadar şeye sabreder
mi?  

》Son zamanlarda Mescid-i Aksa'ya baskınlar artış
göstermekte. Sizce bu baskınlar sonucu Harem-i
Şerif'in sinagoga çevrilmesi söz konusu olabilir mi ve
bu baskınlar neyi amaçlıyor?

Onların asıl amacı, Mescid-i Aksa'yı tamamen yıkıp
yerine iddia ettikleri Süleyman heykelini inşa
etmektir. Nasıl sonuçlanır bilmem ama emin
olduğum tek şey orası kesinlikle özgür olacaktır ve
Allah'ın izni ile bu özgürlüğe bizler şahit olacağız.
Özgürlük ise yakındır. 

》Orta Doğu'daki savaş, Suriye'de, Irak'ta, Mısır'daki
gelişmeler genel olarak değerlendirildiğinde; bunlar
Filistin halkına nasıl yansıyor?
Bu olaylar tabii ki Filistin'e olumsuz yansıyor. Çünkü oradaki
insanlar kendi sorunları ile meşgul oldukça Siyonistler
istedikleri planları rahat bir şekilde uygulamaya koyuyor ki
Kudüs'ü başkent ilan etmişlerdi. Şimdi de asrın anlaşması var
ve daha neler olacak.

》Türkiye Filistin'de neler yapıyor?

STK’ler aracılığı ile özellikle insani yardım konusunda
Türkiye çok büyük yardım ediyor. Ayrıca dünya arenasında
elinden gelen desteği de vermeye çalışıyorlar ve biz bunun
farkındayız.

》Mavi Marmara özelde Filistin ve genelde dünya
siyasetinde nasıl bir etki oluşturdu, bu konuda
görüşleriniz nelerdir?

Çok büyük ve olumlu bir etki bıraktı. Açıkçası bana göre bu
olay Filistin ve Gazze sorununu dünyaya taşıdı ve tüm dünya
Gazze ambargosu hakkında bilgi sahibi oldu.

》Türkiye'de kalbi Filistin için atan ve Mescid-i Aksa
için çaba sarf eden birçok insan var. Filistin halkı Kudüs
için bir şeyler yaparken biz burada gerek Gazze gerek
Mescid-i Aksa için neler yapabiliriz?

Size çok önemli bir görev düşüyor ve siz bu görevi böyle
çalışmalar yaparak yürütüyorsunuz. Filistin sorununu ve
Kudüs davasını daha çok insana anlatmanız gerekiyor.
"Mescid-i Aksa nerededir, neden bizim için önemlidir?" bu
konuları olabildiğince yaymanız gerekiyor.

》Son olarak eklemek istediğiniz veya vurgulamak
istediğiniz bir konu var mı?

Son olarak sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bu şekilde
devam etmenizi temenni ederim. Eklemek istediğim bir
nokta var, bu ümmette sizin gibi gençler olduğu sürece
bu ümmet asla boyun eğmez. Zafer Allah'ındır ve bu zaferi
ellerimizle muzaffer kılacaktır inşallah. 
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Kalbim Kudüs'te Kaldı 

Nimetim, niyetim… Selamet yurdu Mescid-i Aksa…

Yaşadığım şehirde zannederdim yüreğimin mekânlarını.

 Mescid-i Aksa’yı görene değin yanılmışım.

İsra suresinin ilk ayetlerinin işaret ettiği yerdeydim. Peygamberlerin

ayak bastığı bu mekânın, ihtişamıyla Rabbi zül Celal 'e teslim olmuş

bir ruhu vardı. Onun gök kapıları hep açıktı ve burada mekâna,

zamana, insanlığa sağanak sağanak bereket yağıyordu. İslam Allah’ın

dininin kelimesiyse şayet Mescid-i Aksa da o kelimenin kalbinin

akletmesi, ruhunun teslimiyetiydi.

Sal iha  Cırt

Ve Yafa şehri... 

Filistin 'e işgalcilerin havaalanından girdiğinizde; havaalanının konumu ve yakınlığı nedeniyle ya ilk ziyaret edeceğiniz

yahut bu coğrafyadan ayrılmadan önce ziyaret edeceğiniz son güzergâh. Yafa, bölgenin diğer şehirlerine göre daha

modernize edilmiş ve daha bakımlı bir şehir. Yafa 'dan Kudüs 'e hareket ettiğinizde ise gözle görülür biçimde fark ediyorsunuz

bu değişimi. Akdeniz 'e sahili/kıyısı olan Yafa için işgalciler  "Tel Aviv" ismini kullanıyorlar. Diğer şehirleri gördükten sonra

Yafa şehrine geçtiğim sırada, yanımda daima bulundurduğum ve her anımı not ettiğim küçük deftere not düşüyorum ilk

izlenimlerimi: "Yollar bakımlı ayrıca zengin bir şehre benziyor gibi. Yafa 'ya doğru trafik daha bir kalabalıklaşıyor. İşgal edilen

sadece toprağı işgal etmekle kalmayıp ismi dahi işgal edilerek değiştirilen Yafa şehrinde genellikle seküler  işgalciler yaşıyor.

Kudüs 'teki işgalci İsrailliler/Yahudiler ise daha aşırılıkçı. İşgal edilen Yafa şehrindeki bu düzen, bazen bizi rahatsız ediyor."

Akdeniz 'in mavi suları ile gökyüzünün mavisi buluşuyor sanki bu güzel şehirde. Gönül coğrafyamız diyoruz.

"Coğrafyamız"daki iyelik vurgusu, tarih içinde Müslümanların herhangi bir şekilde iz bıraktıkları her yerin aslında "bizim"

olduğunu hatırlatmasına matuf bir seçimdir. Tarihi yapıların bir bölümü İsrail’in acımasız işgal politikalarına kurban

edilmiş olsa da bazıları hâlâ varlığını sürdürmeye devam ediyor. Yafa Saat Kulesi gibi... Şehirde yerini alan bu eser, Osmanlı

döneminde II. Abdülhamit Han 'ın tahta çıkışına binaen dikilmiş yedi saat kulesinden biridir. Diğerleri Safed, Akka, Nasıra,

Hayfa, Nablus ve Kudüs 'e dikilmiştir fakat bunlardan sonuncusu şu anda ayakta değildir. Bu şekilde ecdadımızın her bir

izi bölgede kendini belli ederken sizin düşüncelere dalmanız imkansızlaşıyor. Yafa tüm işgale rağmen size bakıyor ve tarih

sahnelerinden size ait olanı önünüze sunuyor.

Leyla  Alış

Sal iha
 Cırt
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“Ateşe attılar yüreğimizi. Fırlattılar gözlerini kırpmadan. Bir adım bir de gözyaşım kaldı Kenan

illerinde. Bizi yavaş yavaş yaktılar, kurtaran olmadı İbrahim...” der gibiydi El-Halil.

Adı dosttu bu şehrin, Allah’ın dost dediği bir peygamberi misafir ediyordu kalbinde. Adımlarımı

attım ben de bu dost şehre. Bizi bu şehrin sakinleri yerine, kendi kavimlerinden başkasına düşman

olan kişiler karşıladı. Üç tane döner kapıdan ve x-ray cihazlarından geçtik. Oysa yanımızda sadece

tesbihimiz, Kur’an-ı Kerim'imiz, duamız ve heyecanımız vardı. Dakikalarca çantalarımıza bakıyor;

arada kendi aralarında konuşup gülüyor ve bizi bekletiyorlardı dost şehrindeki düşman bakışlılar.

Sena  Koç

Uzun müddet sonra selam ile karşılanmıştık Halilullah'ta. Cami içerisindeyken imam yüreğimize umut serpen Kur’an

ayetlerini ne zaman okusa, kocaman yeşil kapının ardındaki Siyonist Yahudiler yüksek sesle kendi ilahilerini söylüyorlardı.

Allah'ın kelamını bastırmaya çalışıyorlardı kendilerince.

Oturdum bir köşeye ve gözlerimi kapattım. Bizi orada misafir eden peygamberleri ve eşlerini düşündüm. O gün cuma günü

olmadığı için, ziyaret edemediğim Hz. Yusuf'u, Hz. Yakub'u (aleyhimüsselam) düşündüm. Siyonistlerin Yahudi bayramlarında

bu şerefli mekana ayakkabılarıyla girdiklerini ve içkili, çalgı çengili, hoplaya zıplaya yaptıkları kutlamaları, ayinleri

düşündüm. Öyle çok utandım ki kendimden. O zamana kadar bir karınca olamayışıma, yanma pahasına su taşımayışıma

utandım. Söz verdim kendime o gün. El-Halil’in hemen her sokak başında bulunan kontrol noktaları kalkana kadar, o yeşil

kapıyı oradan sökene kadar, beş vakit ezan serbestçe okunana kadar, Aksa’nın kardeşi özgür oluncaya kadar çalışacağım.

Ah Eriha ah...

Bir yer değil binlerce duygunun tarifsiz adı... Adım adım gezerken sokaklarını,

içimi dolduran his; hasretin, mücadelen ve bitmek bilmeyen özleminden öte

değildi. Bağrına aldığın, sinende sarıp sarmaladığın Hz. Musa'dan(aleyhisselam)

mıdır şehrine verilen "güzel kokulu" adın? Ayağımı bastığım her toprak

tanesinden midir, beni tarihler ötesine götüren ve beni sensiz yapamayan

duygu? Bir şehri anlamlı kılan ne taşıydı ne de toprağı, bunu seninle anladım.

Gözümün değdiği her yer, bir direnişin ve bir bekleyişin adıydı.

Bugün sokaklarında sana hasret gezerken, Allah-u Ekber nidalarının

yankılanacağı günlere az kaldı.

Bilirim ki, o kutlu gün yakındır.

Kübra  Yılmaz

Zehra
 Kara

taş 

Zehra Karataş 
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"İşgalciler bizleri dik ve onurlu duruşumuzdan dolayı suçlamaya çalışıyor.
Biz de onlara diyoruz ki; şerriniz ne kadar büyük olursa olsun, siz bizi

cezalandıramazsınız! Kudüs ve Mescid-i Aksa için ceza olarak gördüğünüz
her şey bizim için ödüldür."
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Hz. Adem

Hz. İdris

Hz. İbrahim

Hz. Musa

Hz.Davut

Hz.Süleyman

Hz.Üzeyir

Hz.Zekeriya

Hz.Yahya

Hz. Meryem

Hz.İsa

Hz.Muhammed(sav)

Hz.Ömer

Hz. Ubeyde Bin Cerrah

İmam Gazali

Nureddin Zengi

Sultan Salahaddin EyyübiKanuni Sultan Süleyman
Sultan II. Abdülhamid Han

 Necmeddin Erbakan

İzzettin El Kassam

Mehmet Akif İnan

Nuri Pakdil

Ayşe Masluhi

Ahmed Manasıra

 Furkan Doğan

 Ali Haydar Bengi 

Fahri Yaldız

Uğur Süleyman Söylemez

Cengiz Akyüz

Cengiz Songür

Cevdet KılıçlarFahri Çetin Topçuoğlu
Necdet Yıldırım

İbrahim Bilgen

Fadi Abu Salah

Fevzi el-Cuneydi

Hanan al hroub

Muhammed ed-Durra Seyh Raid SalahRezzan en-Neccar

Naci el Ali

Abdullah Galip Bergusi

Hanady Halawani

Seyh Ahmed Yasin

Abdülfettah Al Alwaisi

Fehmi Bülent Yıldırım

Ziyad Ebu Ayn

Nizar Kabbani

Gevşeklik  göstermeyin,

üzüntüye  kapılmayın.

Eğer  inanmışsanız,

üstün  gelecek  olan

sizsiniz.

K I R L A N G I Ç

Edward W. SaidAnwah Nagia
Fethi Şikaki 

Halid MeşalAbdülaziz El-Rantisi

Hacı Emin el-Hüseyni Abdülaziz El-Rantisi

(Âl-i  İmran  139)

Iğdırlı Onbaşı Hasan



KIRLANGIÇ

EYLÜL

EKİM 

2020

S A Y I  3

KIRLANGIÇ
K a p a k  F o t o ğ r a f l a r ı   •  Ş e y m a  Ü l g e n  v e  S a m e r  S i a m


