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KUDÜS’ÜN TARİHİ
Muhammed Deniz

DİNLER TARİHİNİN BAŞKENTİ 
KUDÜS 
 
Dünya tarihinde önemi ciddi boyut-
lara ulaşmış olan, şehri ele geçire-
bilmek için uğrunda can verilmiş 
olunan, Müslümanların, Yahudilerin 
ve Hristiyanların gözünün üstünde 
olduğu bir şehirdir Kudüs. Zamana 
bağlı olarak Kudüs’ün üzerinde ne 
denli olaylar yaşanmış ve Kudüs 
hakkında neler söyleyebiliriz, bir 
görelim bakalım. 
 
KUDÜS’ÜN KURULUŞU 

Kudüs Mescid-i Haram’dan 40 yıl 
sonra kurulmuş olan bir şehirdir. 
Fakat kuruluş tarihi hakkında kesin 
bir bilgi yoktur. MÖ 3000 yılında 
şehre ilk hicret Arap Kenaniler 
tarafından yapılmıştır. Bölgenin 
adını “Kenan Yeri” koymuşlardır.
( Kudüs şehri, yapılan göçler sonu-
cunda Arap yarımadasının kuzeyine 
ve Akdeniz’e kadar genişlemiştir.)
Daha sonra Kenaniler şehir 
kurmuşlardır ve bu şehrin adı 
“Urşelim” olmuştur. Şehir, daha da 

yapılandırılıp gelişince adını “Ye-
bus” koymuşlardır. Kenaniler yıllar 
boyunca Kudüs’e yapılan saldırılara 
karşı çıkarak şehri korudular.  
 Calut’un güçlü ordularına karşı 
verilen mücadele sonucunda Allah 
İsrail Oğullarına Davut Peygamberi 
ve Süleyman peygamberi gönderdi. 
Süleyman Peygamber Kudüs’ü imar 
etti Mescid-i Aksa’yı inşa etti bu 
beldeye İslam’ı hakim kıldı.

KUDÜS ŞEHRİ ÜZERİNDE
YAŞANMIŞ OLAN YIKIMLAR 

1.YIKIM : BABİL SÜRGÜNÜ 
İsrailoğulları zamanında Süley-
man Peygamber vefat etmiş, devlet 
“Yehuda ve İsrail” olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. O zamanlar Babil 
Devleti o topraklara egemen olmak 
amacıyla Yahudilere saldırır. Birçok 
Yahudi öldürülür ve Süleyman 
Mabedi’ni yıkarlar. Babil Devleti 
bir vakte kadar orada kalır ve sonra 
yerine Pers İmparatorluğu kurulur. 
Perslerin ve Romalıların izinleri ile 
birlikte Kudüs’te Yahudi Krallığı ku-
rulur. Şehir tam anlamıyla yeniden 
yapılandırılır. 

Tarih boyunca
iki defa yok edilen, 
23 defa işgal ve 52 
defa saldırı yaşamış 
Kudüs, her ne ka-
dar savaş meydanı 
haline gelmişse de 
Müslümanlıkta,
Yahudilikte ve
Hristiyanlıkta
“dostluk şehri” adı 
altında anılmıştır. 

2.YIKIM : ROMALILAR 
Yahudiler ve Romalılar arasında 
bir gerginlik peyda olmuştur ki, bu 
gerginlik yerini çarpışmalara bırak-
mıştır. O vakitler Hz. İsa hor görülüp 
Yahudiler tarafından öldürülmeye 
çalışılmıştı. ( Roma ile aralarındaki 
gerginlikten kaynaklanıyor )  
Roma İmparatoru oğlu Titus’ u Kudüs 
üzerine gönderir. Romalılar Titus 
önderliğinde yıkılmış Süleyman 
Mabedinden sonra yapılmış olan 
ikinci mabedi de yıkarlar. Yüklü mik-
tarda ganimet Roma’ ya taşınır. Titus, 
Yahudilere büyük zarar verse de bu 
durum Yahudiler için yeterli olmaya-
caktır. Roma İmparatoru, Yahudilere 
büyük sürgün kararı çıkarır ve Ya-
hudiler Dünya’ nın farklı farklı     yer-
lerine göç eder. Daha sonraları Kudüs 
200 bin kişilik bir Hıristiyan şehrine 
dönüşür. Lakin Hz.Ömer zamanında 
Kudüs Müslümanların eline geçer. 
 
PEYGAMBERLER DİYARI KUDÜS 

Kudüs’ü önemli bir şehir haline getiren 
sebeplerden birisi de bazı peygamberl-
erin Kudüs hayatına tanık olmasından-
dır. Bu peygamberler, Kudüs’e birtakım 
izler bırakmıştır ve halen hafızalarda 
bu olaylar durmaya devam etmektedir. 
Hz. İbrahim’in eşi Sare ile Mısır’ a 
giderken uğradıkları bir yer olmakla 
birlikte Hz. İbrahim’in kabrinin bulun-

duğu şehirdir.
Hz. Yusuf Kudüs’ te doğup 
büyümüştür. Kendisini kıskanan 
kardeşleri tarafından kuyuya atılır 
ve babaları Yakup’ a yalan bahaneyi 
Kudüs şehrinde söylemişlerdir. 
Hz. Yakup’ un soyundan gelen Hz. 
Musa Mısır’da doğup büyüdü ve 
firavunla mücadele ettikten son-
ra İsrailoğullarını Filistin’ e yani 
Kudüs topraklarına sürmüştür. 
Hz. Davud, Kudüs’ü fethederek 
devletinin başkenti ya pmıştır. Aynı 
zamanda Hz. Süleyman’ın Mescid-i 
Aksa’ yı ve Süleyman Mabedi’ ni 
yaptırdığı bir yerdir. 
Kudüs’te bulunan mabet Hz. Zeker-
iyya’ ya teslim edilmiştir. Ve
Kudüs, Hz. İsa’ yı babasız dünyaya 
getiren Hz. Meryem’ in
mucizesinin gerçekleştiği şehirdir. 
Yeryüzüne gönderilen son peyg-
amber Hz. Muhammed (s.a.v) İsra 
mucizesiyle Mescid-i Haram’ dan 
Mescid-i Aksa’ ya yürütülmüştür, 
ve miraç ile de Mescid-i Aksa’ dan 
yükselmiştir.  
 
HAÇLI SEFERLERİ  

Hıristiyan dünyasının bir araya ge-
lerek Kudüs’ü ele geçirme amacıyla 
Türk İslam dünyası üzerine yapmış 
olduğu saldırılara haçlı seferleri 
diyoruz. 

Kudüs’ ü önemli bir 
şehir haline getiren

sebeplerden birisi de 
bazı peygamberler-

in Kudüs hayatına 
tanık olmasındandır.

Bu peygamberler, 
Kudüs’e birtakım 

izler bırakmıştır ve 
halen hafızalarda 

bu olaylar durmaya 
devam etmektedir. 
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1096 yılından 1270 yılına kadar Kudüs’e 
sekiz haçlı seferi yapılmış fakat Kudüs’e 
ulaşılmış olsa bile en sonunda Kudüs 
Müslümanların elinde kalmıştır.  
Şehir bir süre sonra Moğolların (İlhan-
lıların) eline geçti. Ama daha sonra Mem-
luklular Kudüs’ü İlhanlılarından almak 
amacıyla 1259 yılında İlhanlılara saldırır-
lar. (Ayn Calut Savaşı) 
Savaşı Memluklu Devleti kazanır ve bir 
süre Kudüs Memlukluların elinde kalır taa 
ki Osmanlı Devleti 1517 yılında Kudüs’ü 
hakimiyeti altına alana kadar. 
 
YAVUZ SULTAN SELİM VE KUDÜS 

Yavuz Sultan Selim, Mısır’a sefer düzenle-
mek amacıyla hazırlıklara başladı. 1517’d e 
yaptığı Ridaniye Savaşı’nı kazandı ve 
Memluklu Devleti’ne son verildi. Böyle-
likle Kudüs ve beraberindeki birçok şehir 
Osmanlı Devleti’nin eline geçti. 
Kudüs 400 yıl Osmanlı hakimiyetinde 
kaldı. Bu süre zarfında Osmanlı padişahl-
arının Kudüs’e birçok güzel hizmeti 
olmuştur. 
 
KUDÜS’ÜN ELDEN ÇIKMASI 

1917 yılında Kudüs şehri İngilizlerin eline 
geçti. 1948 yılına gelindiğinde İngilizler 
bölgeden çekildi ve bölgeye İsrail işgalci 
kuvvetlerini yerleştirdi. Filistin’i haksız 
yere işgal ettiler ve Kudüs şehri ikiye 
ayrıldı. Batı Kudüs İsrail işgali altındayken 
Doğu Kudüs Müslüman Arapların elind-
eydi. 1967’de İsrail şehrin tamamını işgal 
etti. 
Şu anda İsrail, Filistinli müslüman 
kardeşlerimizin haklarını hiçe sayıyor ve 
özgürlüklerini elinden alıyor. İsrail, Mes-
cid-i Aksa’yı abluka altına almış vaziyette. 
Bu duruma sessiz kalmamalıyız ve İsrail’in 
yok olması için mücadele vermeliyiz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

637
Hz. Ömer Kudüs’ü İslam to-
praklarına kattı

1099
Kudüs Haçlıların eline geçti

1187
Selahaddin Eyyubi Kudüs’ü 
Haçlılardan geri aldı

1260
Moğollara karşı kazanılan 
zafer sonrasında, Kudüs ida-
resi Eyyübi’lerden, Mem-
lüklere geçti.

1516
Yavuz Sultan Selim, Mem-
lüklülere karşı Mısır seferini 
yaparak, Kudüs’ü Osmanlı 
idaresine kattı.

1917
İngilizler Kudüs’ü işgal etti 

DEVAMI SAYFA 19’ Da
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Siyonizim Bayrağı

1891

Anlamı
Fırat ve Nil Arası
Yahudilerin Olana
dek Dünya’da Kan
Durmayacak!

Türkiye Olduğu
Müddetçe Fırat
ve Nil Size Yar

Olmayacak!

KKTC Bayrağı

1974

Anlamı



KUDÜS FATİHİ 
ÖMER BİN HATTAB

Enver Şen
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Kudüs’ün Fethi
Mescid-i Aksa’nın Müslümanların 
ilk kıblesi olması ve Hz. Peygam-
ber’in Miraç hadisesinde Mescid-i 
Aksa’ya gitmesi Kudüs’ü önemli 
kılıyordu.

638 yılında Kudüs İslam orduları 
tarafından kuşatıldı. Hristiyan-
lar şehri savunmaya çalıştı fakat 
destek kuvvetlerinin geldiğini 
öğrenince barış talebinde bulundu 
ve şehri teslim etmek için halife 
Hz. Ömer’in bizzat gelip teslim 
almasını şart koştu.

Yaptığı istişareler sonrası bu şartı 
kabul eden Hz. Ömer, muha-
cir ve ensarlardan oluşan küçük 
bir kafileyle yola çıktı. Halifeyi 
görmek için halk yollara döküldü. 

Hz. Ömer, Suriye’nin Cabiye 
bölgesinde Halid bin Velid 
ve Ebu Süfyan tarafından 
karşılandı. Antlaşma şartları bu 
şehirde hazırlanırken Hz. Ömer 
Kudüs kapılarında Ebu Ubeyde 
ve diğer komutanlar tarafından 
karşılandı.

Hz. Ömer, her üç semavi din 
tarafından kutsal olan Kudüs’e 
görkemli bir merasimle değil 
tevazu ile girdi, şehirde ilk olar-
ak Mescid-i Aksa’yı ziyaret edip 
Hz. Davud’un mihrabında dua 
etti. Hz. Ömer, Bilal-i Habeşi’yi 
çağırarak ezan okuması ricasın-
da bulundu. Bilal-i Habeşi’nin 
okuduğu ezan Halifeyi ve saha-
beleri ağlattı.

Hz. Ömer Kudüs ahalisine  
verdiği güvence ile Hıristiyan ve 
Yahudilerin de kendi inançları 
ile ibadet ve iskan özgürlüğünü 
tanımış ve Kudüs’ ü bir barış 
üssü haline getirmiştir.

HZ. ÖMER’İN 
KÜDÜSE GİRİŞİ
Şam yolculuğunda, Hz. Ömer 
ile kölesi beraberlerindeki tek 
deveye nöbetleşe biniyorlardı. 
Şehre girişte, sıra köleye gelince, 
Halife devesinden indi. Yer-
ine kölesini bindirdi. Devenin 
yularından tuttu. Ayakkabılarını 
çıkarıp dereden geçti. Uzaktan 
bakan; deveye binmiş köleyi 
halife, devenin yularını çeken 
Hz. Ömer‘i de köle zannediyor-
du.

Bunu gören ordu komutanı 
Ebu Ubeyde bin Cerrâh dedi 
ki: “Efendim, bütün Şamlılar, 
bilhassa Rumlar, Müslüman-
ların halifesini görmek için 
toplandılar. Size bakıyorlar. Bu 
yaptığınızı nasıl izah edebilir-
siniz? Sizi köle zannedecekler, 
küçümseyecekler.”
Hz. Ömer buyurdu ki: “Ey 
Ebu Ubeyde! Senin bu sözünü 

işitenler, insanın şerefini, 
vasıtaya binerek gitmekte ve 
süslü elbise giymekte san-
acaklar. Biz daha önce zelil 
ve hakir bir kavimdik. Allah 
Teâlâ, bizleri Müslümanlıkla 
şereflendirdi. Bundan başka 
şeref ararsak, Allah Teâlâ 
bizi zelil eder, her şeyden 
aşağı eder.”
Bu şekilde şehre girdiler. 
Gerçekten bu hareketi, 
onun şerefini küçültmedi, 
aksine büyüttü. Biz bile 
1400 sene sonra, burada, 
örnek bir hareket diye an-
latıyoruz. Eğer tersi olsaydı, 
o zaman orada unutulup 
gidecekti. 

Hz. Ömer, her 
üç semavi din 
tarafından kutsal 
olan Kudüs’e 
görkemli bir mer-
asimle değil te-
vazu ile girdi

Biz daha önce zelil 
ve hakir bir kavim-

dik. Allah Teâlâ, 
bizleri Müslüman-
lıkla şereflendirdi. 

Bundan başka şeref 
ararsak, Allah Teâlâ 

bizi zelil eder, her 
şeyden aşağı eder.”
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KUTSAL ŞEHİR KUDÜS
Semih Başalan

KUTSAL ŞEHİR KUDÜS

Kudüs demek ilk kıble demek, 
miraç demek; Kudüs demek 
İslâm demek ve Kudüs demek 
Mescid-i Aksa demek.
Kudüs yeryüzündeki çoğu dinin 
kutsal merkezim dediği yerdir. 
Hz. İsa Kudüs’ün komşu şehrinde 
doğmuş, Hz. Musa ve Hz. Harun 
burada yaşamış ve Hz. Mu-
hammed (sav) burada Miraç’a 
yükselmiştir.’’ Peki hangi dinin bu 
kutsal şehir? ’’ diye soracak olur-
sak cevabı Allah (cc) katında hak 
din İslam olduğundan ve tüm 
peygamberler tevhid inancını 
yaymak için gönderildiğinden 
bu kutsal şehir İslam’ındır. Diğer 
dinler bozulmuş ve çarpıtılmıştır. 

Kudüs’ün hâkimi dünyanın 
da hâkimidir. Bu nedenledir 
ki birçok millet Kudüs’ü ele 
geçirmek istemiş; bu hedef uğru-
na binlerce insanı katletmiştir. 1. 
Haçlı Seferi’nde de böyle olmuş, 
zayıflayan Avrupa güçlenen 
Müslümanları görmüş ve onları 
zayıflatıp yeniden güç kazanmak 
için Hz. Ömer’in savaşmadan 
İslam toprağı yapıp yıllarca huzur 
ve adalet içinde yaşattığı Kudüs’ü 
yerle bir etmiş, kana bulamıştı. 
Ama Selahattin Eyyûbî Kudüs’ün 
Haçlıların elinde olmasına 
dayanamayarak Hıttîn Zaferi 
ile Kudüs’ü Haçlıların elinden 
kurtarmıştır. Osmanlı hâkimi-
yeti altında iken de Kudüs halkı 
huzur içinde yaşamıştır. 
Ancak şunu görüyoruz ki 1948 
yılından sonra baskılar başlamış 
ve İslam serbest yaşanamaz hâle 
gelmiştir.

Şu anda çoğu İslam ülkesi için 
‘özgür değil’ sıfatını kullanan 
ABD ve Avrupa önce dönüp 
kendilerine bakmalılar ama 
ABD ve Avrupa hâla Müslüman 

düşmanı olduğu için İslam’a 
yapılan baskılara karşı gelecek 
değil. Yine Avrupa ve ABD İsrail’de 
yapılan baskıları arka plana itmek 
için her defasında İslam ülkelerini 
kötüleyerek onları soykırım yapmış 
gibi gösterip ön plana atıyorlar 
ve Kudüs’teki İslam çığlıklarının 
şiddetini bastırıyorlar. Buna örnek 
olarak Türkiye’nin sözde Ermeni 
soykırımını örnek verebiliriz. 

Yine İsrail konusuna gelince, İsrail 
bir Yahudi devleti değil bir Ma-
son devletidir. Asıl yöneticileri ön 
plandakiler değil arka plandaki 
Masonlardır. İsrail ise Masonların 
Ortadoğu planındaki ölüm mak-
inesidir. Hedefleri Büyük İsrail 
Devleti ile Ortadoğu’nun hâkim-
iyetini Mason yönetiminin eline 
vermektir. Yahudilerin İsrail’den 
bekledikleri ise sadece vaat edilmiş 
topraklardır. Yani İsrail Yahudileri 
uyutmak için yapılmış bir projedir. 
Yine Kudüs meselesine gelecek 
olursak ‘Kudüs nasıl bağımsız 
olur?’ sorusunu kendimize sor-
mamız gerekmektedir. Kudüs’e 
bağımsızlığını kazandırmak için 
önce Müslümanlar olarak birlik ol-
mak gerekiyor. Şii-Sünni vs. ayrımı 
yapmamak her zaman hep beraber 

Yine İsrail konusu-
na gelince, İsrail bir 
Yahudi devleti değil 

bir Mason devletidir. 
Asıl yöneticileri ön 

plandakiler değil arka 
plandaki Mason-

lardır. İsrail Devleti 
ise Masonların Or-
tadoğu planındaki 
ölüm makinesidir. 

Hedefleri Büyük 
İsrail Devleti ile 

Ortadoğu’nun 
hâkimiyetini Mason 

yönetiminin eline 
vermektir. 

hareket etmek gerekiyor. Bazı İslam 
Devletleri ABD uşağı olabilir ama 
İslam milleti tek millet olmak-
la beraber hiçbir devletin uşağı 
değildir. Bu sebeple birliği devletler 
değil milletler çapında yapmamız 
gerekir. Zaten milletler bir olun-
ca devletlerin bir önemi kalmaz. 
Bir olduktan sonra hep birlikte 
Kudüs için ses çıkartmamız gerekir. 
Öncelikle Yahudileri bu sahte İsrail 
uykusundan uyandırmamız ve 
onları İsrail’e karşı hep birlikte karşı 
çıkmaya davet etmemiz gerek-
mektedir. Bu arada teknolojimiz 
ekonomimiz de geri kalmamalı hep 
birlikte canımızı dişimize katarak 
çalışmalıyız. Böylece hem ekono-
mik hem de teknolojik bakımdan 
güçlenmiş oluruz. Zalim Mason 
yönetimine bir darbe de bu ham-
leyle vururuz. Eğer Yahudiler bize 
inanır ve bizimle hareket ederse 
İsrail’ de Filistin’ in hakkını koruy-
an bir yönetimi destekleyebiliriz. 
Ardından Kudüs’ü tüm dünyaya 
açık bir yer haline getirebiliriz. 
Kudüs’ü özerk bir bölge haline get-
irip yönetimini Müslümanlara verir 
isek Kudüs yeniden bir nevî İslam 
toprağı olur. Bu sayede Kudüs, 
İsrail zulmünden kurtulmuş ve 
bağımsız olmuş olur. 

Şu anda çoğu İslam 
ülkesi için ‘özgür 
değil’ sıfatını kulla-
nan ABD ve Avrupa 
önce dönüp kendil-
erine bakmalılar 
ama ABD ve Avru-
pa hâla Müslüman 
düşmanı olduğu 
için İslam’a yapılan 
baskılara karşı ge-
lecek değil. 

10
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SELAHADDİN  EYYÜBİ
Şafak Acer

DERGİ İSMİ

İslam Dünya’ sında sevilen, sayılan 
ve Kudüs hakkında şu sözleri dile 
alan; “Allah’ın evi esaret altındayken, 
Selahaddin nasıl kendi evinde yatar.” 
“Kudüs işgal altındayken ben nasıl 
gülebilirim ki” diyen bir hükümdar 
hakkında ne desek azdır. Sizlere 
elimizden geldiği kadar anlatmaya 
çalışacağız.
 
    Selahaddin-i Eyyubi (Selahad-
din Yusuf bin Eyyub), 1138 yılında 
Irak’ın Tikrit şehrinde dünyaya geldi. 
Babası Zengi hanedanlığında Tikrit, 
Ba’lebek ve Şam valilikleri yapmış 
Necmeddin Eyyub’ tur. Bir şehzade 
gibi yetişen ve iyi bir eğitim gören 
Selahaddin, genç yaşlarda Haçlılar’a 
karşı yapılan seferlere katılarak Şam 
valiliğine kadar yükseldi.
Fatımi hilafetine son verdi.

     Nureddin Zengi’nin ordu komu-
tanı olan amcası Esedüddin Şirkuh’un 
kumandasında 1164 ve 1169 yılların-
da Fatımi egemenliğindeki Mısır’a 
yapılan seferlere katılan Selahaddin, 
usta bir kumandan ve devlet adamı 
olarak sivrildi.

Nureddin Mahmud Zengi’nin 
Mısır’daki ordusunun kumandanı 
olan Selahaddin, Zengi’nin vekili 
olarak Mısır’ı ve Mısır’a bağlı 
yerleri müstakil bir hükümdar gibi 
yönetmeye başladı.

Selahaddin, Mısır’ a hakim 
olunca kendisine ve Türklere 
karşı direnen Fatımiler ile onları 
destekleyen Haçlılar ve Bizanslılar-
la mücadeleye girişti. Mısır’ a tam 
anlamıyla hakim olan Selahaddin 
orduyu yeniden teşkilatlandırdı. 
Sünni medreseleri ve yeni ku-
rumlar açtı. Fatımi bürokrasisini 
kademeli olarak tasfiye ederek, 
1171’de Fatımi hilafetine son verdi. 
Nureddin Mahmud Zengi 1174’te 
ölünce yerine on bir yaşındaki 
oğlu El-Melikü’s-Salih İsmail geçti. 
Selahaddin, Salih’e bağlı kaldı ve 
onun adına hutbe okuttu, para 
bastırdı.
Salih’in de genç yaşta ölümünün 
ardından Selahaddin, 1181’de 
Fırat’ın doğusuna geçti; Diyar-
bakır, Urfa, Harran, Rakka, Habur, 
Re’sül’ayn, Dara, Nusaybin gibi 
el-Cezire bölgesi şehirlerini ele 
geçirdi ardından stratejik öneme 
sahip Halep’i ele geçirerek Kudüs 
yolunu açtı.

Selahaddin bir yandan devleti dağıl-
maktan kurtarmak, Ortadoğu’da İslam 
birliğini sağlamak için uğraşırken bir 
yandan da Haçlılarla mücadele etmek 
zorunda kaldı. Onun bu dönemde 
Haçlılar’a karşı ilk önemli seferi, 14 
Kasım- 9 Aralık 1177 tarihleri arasın-
da gerçekleştirdiği Gazze-Askalan 
seferi oldu. Selahaddin-i Eyyubi, 
Mısır’dan yapılan bu sefer sırasında 
düşmanın direncinin az olduğunu 
görünce hemen Remle’ye doğru iler-
ledi. Bu esnada Kral IV. Baudouin ile 
Renauld de Chatillon kumandasındaki 
Kudüs Krallığı güçlerinin ani baskını-
na uğradı ve savaşarak geri çekildi. 
Haçlıların, Şam yoluna hakim bir 
noktadaki Beytülahzan denilen yerde 
kurdukları kaleyi kuşatarak 24 Ağus-
tos 1179’da ele geçirdi. Bunun üzerine 
Haçlılar barış istemek zorunda kaldı.
Temmuz 1187’de Hittin denilen yerde 
Haçlılar’la yaptığı meydan savaşında 
büyük bir zafer kazanan Selahaddin, 
Haçlı ordusunu imha etti, bir kısmını 
da esir aldı. Esirler arasında Kral Guy 
de Lusignan ve Kerek-Şevbek bölgesi 
hakimi Renauld de Chatillon da vardı.

Kudüs Kuşatıldı
100 yıldır işgal altında olan peyg-
amberler şehri Kudüs, bundan 
tam 831 yıl önce şarkın en sevgili 
Sultanı Selâhaddin Eyyûbî tarafından 
kuşatıldı. Kuşatma şehri savunan 
Kudüs komutanı İbelinli Balian’ın 2 
Ekim 1187’de şehri teslim etmesiyle 
sonuçlandı. Kazanılan zafer taşkın-
lık yapılmadan büyük bir olgunluk 
içinde kutlanırken Haçlılar şehirden 

çıkarıldı. Ancak Selahaddin-i 
Eyyubi, diğer Hristiyanların yanı 
sıra Yahudilerin de şehre yerleşme-
sine izin verdi.
Bölgedeki ideolojik parçalanmaya 
son verdi
Vefat ettiği tarihte Mısır, Libya, 
Yemen, Filistin, Suriye ile Malatya 
ve Ahlat’a kadar Doğu ve Güney-
doğu Anadolu’da ve Hemedan’a 
kadar Kuzey Irak’ta onun adına 
hutbe okunuyordu. Selahaddin-i 
Eyyubi, geniş bir alanı kapsayan 
siyasi birlik kuran büyük bir devlet 
adamı olarak tarihe geçti. Bu siyasi 
birlik, Eyyubiler’in ardından 
Memlükler’le devam etti, 1517’de 
Yavuz Sultan Selim’in Kahire’yi 
ele geçirmesiyle son buldu. 

İslam Dünya’ sında se-
vilen, sayılan ve Kudüs 
hakkında şu sözleri 
dile alan; “Allah’ın evi 
esaret altındayken, 
Selahaddin nasıl kendi 
evinde yatar”.
“Kudüs işgal altındayken 
ben nasıl gülebilirim ki”
diyen bir hükümdar 
hakkında ne desek 
azdır.

Selahaddin bir yan-
dan devleti dağıl-

maktan kurtarmak, 
Ortadoğu’da İslam 
birliğini sağlamak 
için uğraşırken bir 

yandan da Haçlılar-
la mücadele etmek 

zorunda kaldı. 

HAÇLILARLA MÜCADELE VE 
KUDÜS’ÜN FETHİ

SELEHADDİN EYYÜBİ
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“Kudüs İşgala ltındayken
ben nasılgülebİlİrİm kİ”

Selahaddin, kuvvetli bir ordu, 
iyi çalışan bir devlet teşkilatı 
kurup, Fatımi hilafetini yıkarak 
bölgedeki ideolojik parçalanma-
ya son verdi. Onun diğer büyük 
başarısı, Kudüs’ü ve Haçlılar’ın 
elinde olan birçok yeri kurtar-
ması olarak tarihte yerini aldı. 
Kudüs’ü geri alması İslam dün-
yasının en ünlü kahramanları 
arasında yer almasını sağladı. 
İmar faaliyetleriyle yakından 
ilgilenen Selahaddin’in devrinde 
Filistin, Mısır, Hicaz ve Yemen’de 
çok sayıda medrese, zaviye, cami, 
köprü, kale, hamam inşa edildi. 
İlim insanlarına ve sanatkarlara 
verdiği önem dolayısıyla Suri-
ye ve Mısır, İslam dünyasının 
önemli ilim merkezleri haline 

geldi. Hicaz bölgesine, özellikle 
Mekke ve Medine’ye önem ver-
en Selahaddin-i Eyyubi, “Had-
imü’l-Haremeyn” unvanını 
kullanan ilk hükümdar oldu.
İslam’ın en saf kahramanı
Müslümanlar onun şahsında 
ideal bir sultan, Haçlılar gerçek 
bir İslam kahramanı gördü. 
Doğulu ve Batılı tarihçilerin, 
yazarların eserlerinde kendisin-
den övgüyle söz edildi.Fransız 
tarihçi Albert Champdor, 
Selahaddin-i Eyyubi’yi mertliği, 
düşmanlarına karşı da adaletli 
olması sebebiyle “İslam’ın en 
saf kahramanı” diye nitele-
di. Cömert bir sultan olarak 
bilinen Selahaddin, öldüğünde 
ise özel hazinesinden sadece 
1 Mısır dinarı ile 36 Nasıri 
dirhemi çıktı.

Fransız tarihçi 
Albert Champ-
dor, Selahaddin-i 
Eyyubi’yi mertliği, 
düşmanlarına 
karşı da adaletli 
olması sebebiyle 
“İslam’ın en saf 
kahramanı” diye 
niteledi. Cömert 
bir sultan olarak 
bilinen Selahad-
din, öldüğünde ise 
özel hazinesinden 
sadece 1 Mısır di-
narı ile 36 Nasıri 
dirhemi çıktı.

“Bir zamanlar Bağdat’ta ünlü 
bir marangoz varmış. Ömrünün 
ahir zamanında çok güzel bir 
minber oymuş. Sedef kakma-
lı, ceviz ağacından. Alımlı mı 
alımlı. Her gören onun güzel-
liğiyle büyüleniyormuş. Güzel 
minberin nâmı almış yürümüş. 
Öyle ki Bağdat’a her gelen, ma-
rangoza gidip: ‘‘Şu minberi bize 
sat, falanca camiye götürelim’’ 
diyormuş. Onun cevabı hep 
aynıymıi: “Bu minber Mescid-i 
Aksa’da duracak”.

Ahali şaşırıyor ve soruyor: “İyi 
de Kudüs Haçlı işgali altında”.

Marangoz yüksünmeden hep 
aynı cevabı veriyormuş:“Benim 
elimden gelen bu. Ben zanaat-
kârım. Minber yontarım. Bir 
babayiğit de çıksın, Kudüs’ü 
geri alsın, bu minberi de yerine 
oturtsun.”

Derken bu minber hikayesi-
nin konuşulmadığı hiçbir şehir 
kalmamış. Herkes minberin 
güzelliğini bire beş katarak bir-
birine anlatırken, aynı hikayeyi 

Minber Kıssası

7–8 yaşlarında bir çocuk da 
işitmiş. Ama o, eserin güzel-
liğinden ziyade, müessirin 
vasiyetine kulak vermiş.

Aradan 40 yıl geçmiş ve o 
minberi durması gereken 
yere, Mescid-i Aksa’ya yer-
leştirmiş. Diller onu Sela-
haddin-i Eyyubi diye an-
mış…”

14 15

Selahaddİn Eyyübİ
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BALFOUR DEKLARASYONU
Hamza Halil Süngü

Siyonistlerin Filistin ve Kudüs üzerinde 
Müslümanlara karşı baskılarını art-
tırdığı bir dönemden geçiyoruz. Siyonist 
emellerini adım adım gerçekleştiren 
İsrail, bölgedeki Yahudi yerleşimleri 
sürekli arttırıyor. Filistin’ deki Yahudi 
nüfus oranı giderek artıyor. Peki Ya-
hudiler(siyonistler) neden ve ne zaman-
dan beri Filistin ve özellikle de Kudüs 
şehrine yerleşiyorlar? 
   Bildiğiniz üzere Mezopotamya’ da yani 
Orta Doğu Coğrafyasında, Arz-ı Mevud 
olarak adlandırılan, Nil ve Fırat Ne-
hirleri arasında kalan bölge Yahudilere 
Tevrat’ta vaad edilmiş topraklardır. Bu 
yüzden Yahudiler için büyük bir önem 
arz eder. Ve bu Arz-ı Mev’ud da Yahudil-
er için en ehemmiyetli şehir Kudüs’ tür. 
Hz. Davud (a.s.)’ ın Kudüs’ ü (o zamanki 
adıyla Yebûs) fethetmesi ile Yahudiler 

bu şehre yerleşmişlerdir. Hz. Davut 
(a.s.)’ın ardından yüzyıllar boyunca 
farklı devletler tarafından ele geçir-
ilen Kudüs, 638 yılında Hz. Ömer’ in 
şehre girmesi ve verdiği Ahidname 
-Kudüs’ teki gayrimüslim halka hak 
ve özgürlüklerini veren belge- ile 
Müslümanların eline geçmiştir. Şehir 
daha sonra Fatımilerin, Haçlıların 
ve ardından Selahaddin Eyyübi’ nin 
fethiyle tekrardan Müslümanların 
eline geçmiştir. Daha sonra bilindiği 
üzere Memlük ve ardından Osman-
lı ele geçirmiştir. 19. Yüzyıla kadar 
barış içinde yaşayan Kudüs halkı, 
bu yüzyılda siyonist hareketler-
in başlaması ile günümüze değin 
yanacak olan ateş çemberinin içinde 
sıkışıp kalmıştır. 

   Barutun fitilini ateşleyen Kavalalı 
Mehmet Ali Paşa olmuştur. 1831 
yılında oğlu İbrahim Paşa’ yı güç elde 
etmek için Filistin ve Suriye üzerine 
gönderdi. Bu bölgeleri ele geçiren 
İbrahim Paşa, bölgeleri tek bir çatı 
altında toplayarak Kahire’ den yö-
netmeye başladı. İlk 2 yıl bölgede 
büyük bir değişiklik yapmayan Paşa, 
2 yılın ardından köklü değişikliklere 
gitti. Paşa, o döneme kadar yalnızca 
Müslümanlar tarafından yönetilen 
bölgeyi Meclis-i Şura’ yı açarak Hıristi-
yan ve Yahudi üyelerin de yönetimine 
sundu. Bu uygulamayla Avrupa’ nın 
dış müdahalesini engellemek istedi. 
Bunun yanında yeni bir vergi getiril-
di ve zorunlu askere alımlar yapıldı. 
İbrahim Paşa gayrimüslimlere geniş 
haklar verdi. Misyonerlik faaliyetlerine 
imkan verildi. Bütün bu baskılardan 
dolayı sinirlenmiş olan halk isyan etti. 
Osmanlı’ nın diplomasi faaliyetleri 
sonucunda Avrupalı güçler Mısır 
ordularını bölgeden çıkardı ve bölge 
yeniden Osmanlı’ nın eline geçti. 

   Avrupa’ da yaşayıp da kabul 
görmeyen Yahudiler, yeni yurt 
arıyorlardı. Bu sırada Theodor Herzl 
başta olmak üzere pekçok siyonist 
yazar “Vaadedilmiş Topraklar” a 
yerleşme fikrini Yahudilerin aklına 
soktu. Böylece ilk olarak Filistin ve 
Kudüs gösterilerek özellikle 1882’ 
den itibaren burada Yahudi yerleşim-
leri başladı(1882’ de Rusya Yahudil-
ere zulüm etmeye başladı). Yahudi 
göçlerinin ve Siyonizm hareketlerinin 
farkında olan Osmanlı, Yahudi hac-
cını engellemeden müdahale etmek 
istiyordu. Bu yüzden vize kısıtlama-
ları yaptı. Lakin bu yöntem çok etkili 
olmadı. Kaçak olarak yerleşimler 
başladı. 2. Abdülhamid’ e Yahudil-
er tarafından yerleşim için yapılan 
müracaatlar sonuçsuz kaldı. 2. Ab-
dülhamid bu bölgenin yabancıların 
eline geçmemesi için önemli arazileri 
Emlak-ı Hümayun ile satın alarak 
Hazine-i Hassa’ ya geçirdi. Böylece 
Yahudilerin toprakları satın almasını 
engellemek istedi. Lakin yeterli 
olmadı. 

Bildiğiniz üzere 
Mezopotamya’ da 
yani Orta Doğu 
Coğrafyasında, 
Arz-ı Mevud olar-
ak adlandırılan, 
Nil ve Fırat Ne-
hirleri arasında 
kalan bölge Ya-
hudilere Tevrat’ta 
vaad edilmiş 
topraklardır. Bu 
yüzden Yahudil-
er için büyük bir 
önem arz eder.

2. Abdülhamid 
bu bölgenin ya-
bancıların eline 
geçmemesi için 

önemli arazileri Em-
lak-ı Hümayun ile 

satın alarak Hazine-i 
Hassa’ ya geçirdi. 

Böylece Yahudiler-
in toprakları satın 

almasını engellemek 
istedi. 



   1897 yılında Theodor Herzl 
öncülüğünde toplanan Basel Kon-
gresinde bir Yahudi devleti kurma 
emellerini ortaya koydular. 
   1908’ de yönetimin Sultan 2. Abdül-
hamid’ in elinden çıkmasıyla Filistin 
ve özellikle Kudüs’ e Yahudi göçü 
hızlandı.  
   1. Dünya Savaşı sırasında emellerini 
gerçekleştirmek isteyen Siyonistler 
İtilaf Devletlerinden yardım istedil-
er. Avrupalı Yahudi sermayedarların 
da desteğiyle bu konu savaş bitme-
den Dünya genelinde tartışılmaya 
başlandı. Bu sırada Siyonistler nü-
fuzları altındaki medya araçları ile 
yaptıklarını meşrulaştırmaya çalıştılar. 
İngilizler Siyonist hareketlere destek 
vermeye devam ediyorlardı. Ve Bal-
four Deklarasyonunu yayınladılar. 
Yahudilerin Filistin’ i ulusal yurt edin-
melerini taahhüt eden bir belgedir. 
  İngiltere’ nin Yahudi göçlerini 
desteklemesinin temel sebebi, savaşta 
Yahudi sermayedarlar ve yönettikleri 
A.B.D.’ den destek almaktı. Nitekim 
girişimleri de olumlu sonuç verdi. Ya-
hudi sermayedarlardan borç aldılar ve 

A.B.D’ ni yanlarında savaşa sokmayı 
başardılar. 
   Yahudi sermayedarlar ve Siyonist 
liderler de bu yardımlar sonrası bir 
sonuç bekliyorlardı. Bu maksatla 
ünlü Siyonist lider Weizmann, İngiliz 
Dışişleri Bakanlığında aktif girişim-
lerde bulunuyordu. Lord Rothschild’ 
i yanına alarak 19 Haziran 1917’ de 
İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour’ u 
ziyaret ederek ondan destek bekledil-
er. Savaş Kabinesi bu girişimlerden 
sonra toplanarak görüşmeler yaptı. 
Alınan karar gereğince 2 Kasım 1917’ 
de Dışişleri Bakanı Arthur Balfour 
Rothschild’ e bir mektup gönderdi. 
Filistin’ de Yahudiler için bir yurt 
kurulmasını kabul ettiklerini belirtti. 
Deklerasyon medyada yayımlanar-
ak tüm dünyanın bundan haberdar 
olunması sağlandı. 
   Sonuç olarak, 19. ve 20. Yüzyıllar-
da  yaşanan tüm bu olaylar Kudüs’ 
ün günümüzde bu kadar acı çekiyor 
olmasına zemin hazırladı. Allah on-
ları düştükleri bu ateş çemberinden 
kurtarsın, Amin

1917
Balfour Deklarasyonu ile İngiliz
hükümeti Yahudilere, Filistin
topraklarında kuracağı ‘’milli Yuva’’ ya
desteğini açıkladı.

1922
Milletler Cemiyetinin aldığı kararla
Filistin’de İngiliz manda Yönetiminin
kurulması onaylandı.

1947
BM’ den Filistin topraklarını ikiye
bölme kararı alındı. (Yarısı Arapların
yarısı Yahudilerin olacak şekilde)

1948
İsrail bağımsızlığını ilan etti.

1949
İsrail Batı Kudüs’ü başkent ilan etti.

1967
6 gün savaşları yaşandı.
İsrail Kudüs’ün tamamını ve
Batı Şeria’yı işgal etti.

2002
İsrail utanç duvarını inşaata başladı.

2006
Filistin’e ambargolar uygulandı.

2017
ABD başkanı Trump Kudüs’ü İsrail’in
başkenti ilan etti.

2017 
Türkiye öncülüğünde toplanan
İ.İ.T ABD’nin kararını tanımadığını
belirtip, Doğu Kudüs’ü Filistin’in
başkenti ilan etti

1. Dünya Savaşı 
sırasında emeller-
ini gerçekleştirmek 
isteyen Siyonistler 
İtilaf Devletlerin-
den yardım istediler. 
Avrupalı Yahudi 
sermayedarların da 
desteğiyle bu konu 
savaş bitmeden Dün-
ya genelinde tartışıl-
maya başlandı.

1918

OCAK 2020 
 
Büyük İsrail ve Büyük Ortadoğu Projesinde 
Son Perde;
 
Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netan-
yahu ile Beyaz Saray’da düzenlediği ortak 
basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu 
barış planını kamuoyuna açıkladı. 
 
Sözde barış ! planının 80 sayfa olduğunu 
belirten Trump, planın hem İsrail hem de 
Filistin tarafı için çok değerli maddeler içer-
diğini savundu. 
 
Trump, konuşmasının başında, sözde Orta 
Doğu barış planı kapsamında Kudüs’ün, 
İsrail’in “bölünmez” başkenti olarak kabul 
edileceğini duyurdu. 
 
Donald Trump, planının, Filistin’e başkenti 
Kudüs’ün doğusunda bir bölgede yer alan 
bağımsız bir devlet öngördüğünü ifade etti 
ve anlaşmanın uygulanması halinde Fil-
istinlilerin bugünkünden 2 kat daha fazla 
toprağa sahip olacağını savundu. 
 
Plan kapsamında İsrail’in “gelecekte ku-
rulacak Filistin devleti”nin koşullarını 
müzakere etmeye hazır olduğunu ifade eden 
Trump, amaçlarının birer ulus devlet olar-
ak İsrail ve Filistin devletlerinin tanınması 
olduğunu vurguladı. 
 
Söz konusu plana başta Filistin ve Türkiye 
olmak üzere İslam dünyasından sert tepkiler 
geldi. 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ın sözde 
barış planına sert tepki gösterdi. Erdoğan, 
“Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün 
İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez” 
ifadelerini kullandı. .
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ÜMMETİN SON
KALESİ FİLİSTİN

Hasan Dağdelen

KUDÜS BİZİM NEYİMİZ?

Kudüs, içinde Mescid-i Aksa’ 
yı barındıran ayrıca bol zeytin 
ağaçlarıyla dolu peygamber 
ler şehridir. Kudüs şehirlerin 
bereketlisidir. Öyle ki bu-
ralara emin belde denmiştir. 
Ve Kur’an-ı Kerim’ de de bu 
isimle anılmıştır. Peygamber 
Efendimiz Hazreti Muhammed 
(s.a.v.) miraç hadisesini bura-
da Mescid-i Aksa’ da İslam’ ın 
ilk kıblesinde yaşamıştır. Bu 
kadar güzel bir şehir elbette 
tarih boyunca birçok savaşın 
nedeni olmuştur. Tarihte sürek-
li işgale maruz kalan Kudüs 
şehri her zaman Müslümların 
hakimiyetindeyken huzura ve 
adalete kavuşmuştur. Bir çok 
işgale uğrayan Kudüs, ne zaman 
gayrimüslimlerin eline geçti-
yse Müslümanların mabetleri 
ya mezbaha ya da ahır olarak 
kullanılmış. Tepesindeki hilaller 
kaldırılmış ve tahrip edilmiştir.  
Nitekim burayı yöneten son 
Müslüman  devlet Osmanlı’ da 
da bu süreç devam etmiş gay-
rimüslim, müslim ayrımı yapıl-
madan insanlara hizmet edilmiş 
ve onlara ibadetine kutsal 
mekanlarına asla dokunul-
mamıştır. Ancak Yahudiler 
burayı ele geçirdiğinde sözde 
kutsal kitabında bahsedilen arzı 
mevudu kurmayı hedeflemiştir.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL

Siyonistliğin kurucusu olan Teo-
dor Herzl bu hedef için  hayatını 
ortaya koymuş ve ciddi çalışmalar 
yapmıştır. İlk defa siyonist kon-
greyi toplamış ve kararlar almıştır. 
İlk başta sadece 100 kişi olan bu 
grup büyüdükçe hedefine yakın-
laşmıştır. 2. Dünya Savaşını fırsat 
bilen Siyonistler, Arapları kışkırtmış 
ve maalesef Kudüs İngilizlerin eline 
geçmiştir. Yıllarca İngiliz mandasın-
da kalan şehir 1917 Kasımında 
İngilizlerin vaadiyle Yahudilerin 
yönetimine geçmiştir. Avrupa’dan 
dünyanın birçok yerinden gel-
en Yahudiler bu topları kirletmiş 
ve maalesef 1948‘de İsrail Dev-
leti’ni ilan etmişlerdir. Amaçlarına 
başlangıç yapan Yahudiler işgal 
ettikleri toprakları ayırıp BM ile 
dünyaya onaylatmışlardır. Yine o 
yıllarda yapılan bu oylamaya göre 
Filistin’in %55’i Yahudilerin %45’i 
Filistinlilerin olacaktı. Karara birçok 
Filistinli karşı çıktı ancak Filistinlil-
er sadece canlarını vererek şehadete 
kavuşabildi. Çünkü dünya Siyonis-
tlerin tarafındaydı. Düşen onca 
şehide
 rağmen işgal genişledi ve âlimler 
diyarı Gazze ile Peygamberler diyarı 
Kudüs birbirinden ayrıldı. Her 
taraftan tel örgüler çekildi. Uzun 
büyük duvarlar ve sözde güvenlik 
noktaları koyuldu. Filistinlilerin 
tek şansı Mısır ise 2013’te Siyonist 

firavun Sisi tarafından darbeye 
uğrayınca artık gidecek yardım 
alacak hiçbir yer kalmamıştı. 
İsrail’in kurduğu utanç duvarları 
önünde her gün bir genç anne 
ölüyordu. 2.Abdülhamid zam-
anında huzurlu, adaletli olan bu 
şehirde artık kandan feryattan 
geçilmiyordu. Öyle ki katil mec-
lis vicdanı o kadar körelmişti ki 
annelerin öldürülmesini emretti. 
Sadece Filistin’de değil dünyada da 
bazı planlar çeviriyorlardı Siyonis-
tler dünyaya o kadar hâkimdi ki 
Müslümanların kültürünü ve dilini 
birbiri ile kuvvetli olması gereken 
iman bağını kopardı ve değiştird-
iler. Filistin’de işgalciler tarafından 
kesilen Müslüman başları 
Müslüman medyasında Filistinliler 
toprak sattı iftirasıyla tarihe geçti. 
Maalesef işgal hala devam etmekte 
Mescid-i Aksa özgürlüğünü bekle-
mektedir. Ezan ve Kur’an Mescid-i 
Aksa ‘da hala yasak orada yaşayan 
Müslümanlar uzaklaşsın diye ağır 
vergiler ve cezalar ödemek zorunda 
kalıyorlar.

1,5 MİLYAR MÜSLÜMAN NERE-
DE?

Kudüs çarşılarında sokaklarda 
Filistinliler Osmanlı Torunlarını 
görmek istiyorlar. Hanady Hala-
wani, Hatice Huways, Rezzan El 
Neccar , Muhammed Durra, Şeyh 
Ahmet Yasin  gibi birçok mücahit 
ve mücahide maalesef bu yolda 
ağır çileler çekinmiştir. Bazılar 
şehadete kavuşmuş bazısı ise 
hala işgale karşı silsile kapısında 
direnişe devam etmekte. İşgalcil-
er Mescid-i Aksa’yı yıkmak için 
tarihi kazı yalanı altında kazılar 
yapıyor ve bazı kazı noktalarına 
patlayıcı yerleştiriyor. Hatta bir 
sinagog meclis bile açtılar. Peki 
1,5 milyar Müslüman biz nere-
deyiz? Telefonun başında, belki 
bilgisayarın, oyunun peşindeyiz . 
Adı üstünde her şey bir oyundan 
ve plandan ibaret. İsrail uyuyan 
bu Müslümanlar sayesinde her 
gün emeline daha çok yaklaşıyor. 

Öyle ki Müslüman devletler 
bile İsrail’i dost kabul edebi-
lecek seviyeye iniyor. Bizim 
bu davaya millet yönünden 

değil bir İslam davası 
olarak bakmamız gerekir. 

Çünkü Kudüs İslam’ın 
son kalesidir.Yeniden 
fethedilmeyi bekler. Her 
Müslüman önünde 

sınavıdır çözülmeyi 
bekler. Kudüs bam-
başka bir şeydir 
özgürlüğü bekler. 

Kudüs, ne zaman  
gayri-
müslimlerin 
eline geçtiyse 
Müslümanların 
mabetleri ya 
mezbaha ya da 
ahır olarak kul-
lanılmıştır.
Burayı fetheden 
Müslümalar ise 
onların yaptıkları-
na rağmen saygı 
göstermiş ve on-
lara ibadet hakkı 
tanımıştır. 

İşgalciler Mescid-i 
Aksa’yı yıkmak için 
tarihi kazı yalanıy-

la altında kazılar 
yapıyor ve bazı kazı 

noktalarına patlayıcı 
yerleştiriyor. Hatta 
bir sinagog meclis 

bile açtılar. Peki 1,5 
milyar Müslüman 

biz neredeyiz? Tele-
fonun başında, belki 
bilgisayarın, oyunun 

peşindeyiz . Adı 
üstünde her şey bir 

oyundan ve plandan 
ibaret.
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UYANIŞ VAKTİ!
Allah,
Müslümanların ırkçılığı bırakıp bir olmasını Resul’ün 
hadisinde de geçtiği gibi birbirine kenetlenmesini ister. Ne 
güzel demiş Kudüs şairi Nuri Pakdil’imiz:
’’NE MUTLU MÜSLÜMANIM DİYENE’’
Artık telefonların başından kalkıp uyanma vaktidir. 
Oyunlarda değil meydanlarda liderlik vaktidir. Uyanmak 
gerekir çünkü Kudüs’ü, ümmeti kurtarmamız gerekir. 
Kudüs’ te, Filistin’de, dünyada neler oluyor öğrenmemiz 
gerekir. Çünkü Ümmeti Muhammed özgürlüğünü bekli-
yor.
Kudüs’ te mescidimiz yandığı zaman o zamanki İsrail 
başkanı şu açıklamayı yapmış hatta bazı iddialara göre 
altına kaçırdığı bile söylenmiştir;
‘’BEN O GÜN HİÇ UYUYAMADIM ÇÜNKÜ MÜSLÜMAN-
LARIN MESCİDİ YANMIŞTI. İSRAİLİ ALIRLAR DİYE 
ÇOK KORKTUM HİÇ YATAMADIM SABAH OLUNCA 
BAKTIM Kİ MÜSLÜMANLARDAN HİÇ SES ÇIKMIYOR 
ANLADIM Kİ MÜSLÜMANLAR UYUYOR BİZ HE-
DEFİMİZE ULAŞIRIZ DEDİM’’
Korkak işgalcilerden bile bu sözler çıkıyorsa bakın bizim 
halimiz nasıl siz anlayın. Sözlerimi şu cümlelerle bitirmek 
istiyorum.

Allah aşkına artık uyanalım. Uyanalım ve Kudüs’ ümüze 
sahip çıkalım. 1,5 milyar müslümanın gücünü onlara 
gösterelim. Dünya kâfirlerden değil de İslam’ ın elinden 
yönetilsin. Allah aşkına uyanın artık kalkın şu telefonların 
oyunların başından gavurcuklar gelişmiş. 1,5 Milyar kadar  
Müslümanlara karşı çıkıyorlar. Kalk ve de ki:
‘‘SEN KİMSİN EY KAFİR! BENİM MESCİDİMİ NASLI 
YIKARSIN NASIL KAPATIRSIN. BENİM MESCİDİMİ 
NASIL SUSTURURSUN. SEN KİMSİN DE BANA KAFA 
TUTARSIN.’’
Sinirlenin kalkın diğerlerini de uyarın. Meydanlara inin 
uyarın. Deyin ki: “İsrail malı alma ey kardeşim çünkü 
aldığın her bir şey kardeşine kurşun olarak gidiyor. Noel 
kutlama çünkü sen Müslümansın. Namaz kıl çünkü 
Mescid-i Aksa içinde namaz kılmak isteyen müminleri 
bekliyor. Ahlak dışı dizileri izleme iffetine sahip çık ey 
Müslüman. Aksa’ na, Kudüs’ üne, Filistin’ ine, Mekke’ ne, 
Medine’ ne, Doğu Türkistan’ ına, Arakan’ ına, Keşmir’ ine, 
dünyada ki birçok Müslüman ülkene, devletine sahip çık! 
İslam’ı dünyanın merkezi yap. Küresel Kapitalist Sis-
tem’i çökert, Tevhid Sistem’i yap. Zalimler zor durumda 
kalsınlar. Amerika, Çin, Rusya bile sana karşı çıkamasın. 
Oyunlarda gösterdiğin yiğitliği Aksa’ nın kapılarında 
göster. Siyonistler senden köpek gibi korksun.
KALK VE UYAR EY MÜSLÜMAN KARDEŞİM!

‘‘SEN KİMSİN EY KAFİR!
BENİM MESCİDİMİ NASIL YIKARSIN,

NASIL KAPATIRSIN.
BENİM MESCİDİMİ NASIL SUSTURURSUN.

SEN KİMSİN DE
BANA KAFA TUTARSIN!’’
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ÇOĞU YERDE DUYARSIN !
Furkan Ünal

ÇOĞU YERDE DUYARSIN!

Çoğu yerde duyarsın: ‘’Kudüs! Kudüs’te zulüm 
var. Kudüs bizim mahremimizdir. Kudüs’e 
yardım. İsrail terör devletidir, Kudüs işgal altın-
dayken ben nasıl gülebilirim ki, Allah İsrail’in 
belasını versin.’’ gibi sözler…

Bir gün geldi ve birini tanıdım.
Derdi ve davası olan,
Lakabı Kudüs olan,
kendini Kudüs’e adamış,
Kudüs derdiyle yatıp Kudüs derdiyle kalkan,
Kudüs için tam manasıyla elinden geleni esirge-
meyen ve harekete geçen,
Benim bir şeyler yapmam gerek deyip düşünen 
ve uygulayan,
Millete gösteriş olsun diye değil,
gerçekten Kudüs’ü sahiplenen,
sadece sözle değil, davranışlarıyla ve 
yaptıklarıyla Kudüs bizimdir diyen,
Kudüs için ben hiçbir şey yapamam deyip bir 
kenara atan değil,
Aksine Kudüs için her yolu deneyen birisi…
Elinden yazı yazmak geliyorsa yazı yazan,
afiş yapmak geliyorsa afiş yapan,
konferans yapmak geliyorsa konferans yapan,
montaj yapmak geliyorsa montaj yapan,
maddi destek olmak geliyorsa maddi destek 
olan,
elininden hiçbir şey gelmiyorsa Kudüs’ü hiç 
olmazsa yakınlarına anlatıp bilinçlendiren,
Dava sahibi birisi…

Kudüs davasının müslümanlığın bir sorumlu-
luğu olduğunu bilen,
Selehaddin Eyyübi’nin Kudüs işgal altındayken 
ben nasıl gülebilirim ki sözünü sahiplenip yola 
çıkan,
Bir adam!

Bu adamı tanıyınca ‘’Kudüs işgal altındayken 
ben nasıl gülebilirim ki’’ sözünü daha iyi 
anladım. Ve bizimde harekete geçmemiz 
gerektiğini anladım. Eğer biz de uyursak, kim 
kaldıracak uyuyanları. Biz harekete geçmezsek 
başka kim geçecek harekete. Çok mu zor 
Kudüs’ü dile getirmek. Boş boş konuşmak 
yerine Kudüs’ü konuşmak çok mu zor. Unutma 
kardeşim, Müslümansan eğer harekete geçmek 
zorundasın. Bu yüzden seni harekete davet 
ediyorum. Ve Necmettin Erbakan’ın şu sözüyle 
yazımı bitirmek istiyorum:

“Bir gün gelecek
İsrail’e öyle bir tokat
atacağız ki,
bütün hayatı
gözlerinin önünden
GAZZE ŞERİDİ gibi
geçecek.’’

Necmettin Erbakan

KUDÜS,
MÜSLÜMANLARIN 

KIRMIZI ÇİZGİSİDİR

25



26 27

NE YAPMALIYIZ?

Röportaj;
Yuşa Altınyay

İsmim; Samet Paçacı. 1992 doğumluyum. Cumhuriyet öncesi Selanik’ten gelen muhacir kardeşlerimiz-
in yoğun olarak yaşadığı İstanbul’un Mahmutbey köyünde gözlerimi açtım. İlk, Orta ve Lise öğrenimimi 
Bağcılar’da, Lisans Eğitimimi Sakarya Üniversitesinde, Lisansüstü çalışmalarımı ise vakıf üniversitesinde 

gerçekleştiriyorum. YediHilal’de Ortaöğretim çalışmalarında hizmet ediyorum. Evliyim.

Kudüs için hangi eylemleri gerçekleştirebiliriz?
Kudüs için en büyük eylemimiz Kudüs için dertlenmemizdir.
Bunun içinde şehrin tarihini, manasını ve neler ifade ettiğini kavramadan dertlenemeyiz.
Dert sahibi olmak için iyi bir okuma gerçekleştirilmelidir.
Çünkü biz okumakla yükümlü ümmetiz.
Okumadan uyanış ve kalkınış olmaz.
Şu beş kitabı okuyarak Kudüs meselesini idrak etmeliyiz.

Şu beş kitabı okuyarak
Kudüs meselesini idrak etmeliyiz.

1- Kudüs Ey Kudüs
 Larry Collins-Dominique Lapierre

2- Arapların Gözüyle Haçlı Seferleri
Amin Maalouf

3- Filistin’i Bölüşmek
Avi Shlaim

4- Kudüs
Simon Sebag Montefiore

5- Kudüs Her Müslümanın Ortak Davası  
Prof. Yusuf El Karadavi

Kudüs meselesini kavradıktan sonra 
mecmualar, tek sayfalık bültenler 
veya gazeteler çıkartılmalıdır. En 
fiyakalı şiirler, hikayeler ve deneme-
ler yazılmalıdır. Medyada sözü etkili 
olacak kardeşlerimiz olsun. Sözü, en 
etkili şekilde bizlerin kullanması ge-
rekir. Dillerden düşmeyen sloganlar 
üretmeliyiz. 

Kudüs’e yürüyecek filmler çekmeli-
yiz. En iyi senaristleri bizlerin yetiş-
tirmesi, en nitelikli yönetmenlerin 
yetişmesine ocak olmalıyız. Anima-
törler yetiştirmeliyiz ki çocuk yaş-
taki kardeşlerimize derdimizi çizgi 
filmler üzerinden anlatalım.

En iyi sanatçıları yetiştirmeliyiz. 
Fırçası ile Kudüs’ü anlatabilecek 
yetenekli ressamlar, Hanzala gibi 
bütün Müslümanların sahiplendiği 
karakterleri çizecek karikatüristler 
yetiştirelim.

Her yaş grubuna özel müzikler ya-
palım. Sözlerin güzelliği
yeryüzüne yayılsın. Sözünün gücü 
etkili olan sanatçılar yetiştirelim. 
En yeni teknolojik harikaları ortaya 
koyacak saf ve berrak zihinli mü-
hendisler yetiştirelim. 
Ve bunların dahası...
Kudüs için bilmeye ihtiyacımız var. 
En büyük eylemimiz bu olacaktır 
diye düşünüyorum.
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HANZALAFevzİ EL-CÜNEYDİ
Kudüs’ deki direnişin sembollerinden biri 
olan Fevzi El-Cüneydi, hafızalara kazınan 
fotoğrafını şu şekilde yorumladı.

Fotoğrafı hapishanedeyken gördüm. Çok gurur duydum. 
Fotoğrafa bakınca kimin korkak olduğu anlaşılıyor zaten. 
Hapishanede 11-12 yaşında çocuklar vardı. Çok sayıda
Filistinli vardı. Onlarla birlikteydim. Fotoğrafı gördüğüm-
de kendimi çok güçlü ve cesur hissettim. Bu fotoğraf, bütün 
dünyada bizim davamızı anlattı. O yüzden gururluyum.

Hanzalanın sırtı neden bize dönüktür?
Hanzala ülkesinin işgal edilmesini reddeder.
Rahat bir çocuk değildir.
Direnişçilerin ve Arapların acısına 
Arapların bölünmüşlüğünü ve
Filistin halkının acısına kayıtsızlığına
Arapların sessizliğine, İsrail’in işlediği savaş 
suçlarına,
dünyanın çifte standartlı uygulamalarına,
Arap yönetimleri ve Filistin’deki örgütler içindeki 
yozlaşmaya Sırtını dönmüştür.

Hanzala yüzünü ne zaman dönecek?
Arapların saygınlığı tamir edildiğinde
Filistin özgür olduğunda

Adı:
Hanzala

Baba Adı:
Önemsiz

Anne Adı:
Nakbah

Ayak Numarası:
Bilinmiyor çünkü
hep yalın ayak 
dolaşır

Doğum Tarihi:
5 Haziran 1967
O hep 10 Yaşında

Milliyeti:
Sadece Bir Arap

Deneyim&Eğitim:
Tüm Dilleri Bilir.
İyi Kötü Her Çeşit 
İnsanı Tanır.
Savaş Alanlarında 
Kimin Savaşıp,
Kimin Sadece 
konuştuğunu 
görmüştür.28



Niye kanlar akıtılır avluda
Niye bekler müminler senin kapında
Niye dokunulur benim bacımın türbanına
Neredesin ey ümmet hangi oyunun başında

Ezan okunmuyor benim Aksa’ mda
Kur’an okunmuyor mabedimin avlusunda
Kudüslü anne neden direnir neden bağırır kucağında yavrusuyla
Niye bekler benim Kudüs’üm özgürlük arzusuyla

O şehir değil İslam’ dır kendisi
Amerika olmuş İsrail’ in kedisi, köpeği
Başkent ilan etti Kudüs’ ü
Neredesin ey ümmet göremez misin bu zulmü

Duvarlar örüldü topraklarıma
Tel örgüler çekildi evimin duvarlarına
Yürüyor kâfir kutsal topraklarda sallana sallana
Neredesin ey Selahaddin bunlara gereğini yapsana

Kudüs’ ün kardeşi İstanbul’ da
Meyhane var her köşe başında
Neredesin Fatih Sultan nerede

Takmış gencim kulağa küpe
Yırtmış pantolonunu benzemiş bilmem kime
Ne ar kalmış ne ırz dolaşıyorlar kol kola göz göze
Neredesin ey Kanuni Süleyman nerede

Ümmet unutmuş Kudüs’ ü İslam’ ı
Gündemi olmuş makyajı modası
Oysa akıtılan kan ne makyaj, kurşundan yırtılan gömlek ne moda
Elbet verecekler bir gün bunun hesabını da

Allah’ ım sen ümmeti uyandır
Kudüs’ü özgürlüğe çıkar
Zalimlerin tuzaklarını boşa çıkar
Dualarımızı kabul et Ya Rab, yarın mahşerde hesapta çıkar
Biz uyardık bizden vebali al
Onlara hidayet ver bizden razı kal
Amin …

Senİn Zamanındakİ 
Gençlİk Nerede

HASAN DAĞDELEN
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BİR VARMIŞ 
BİR YOKMUŞ

MücahİT COŞKUN

Bir varmış bir yokmuş
Zamanın birinde bir mabet yapılmış
Yapılışında insan ve cinler çalışmış
Hz. Süleyman da başlarındaymış

Bir varmış bir yokmuş
Zamanın birinde Hz. Muhammed (s.a.v) varmış
Bir gece İsra Olayını yaşamış
Allah’ın izniyle Mescid-i Aksa’ya ulaşmış

Bir varmış bir yokmuş  
Zamanın birinde haçlılar bir araya gelmiş 
Müslümanların gafletinden istifade  
Kudüsü ele geçirmiş.

Bir varmış bir yokmuş
Zamanın birinde Selahaddin varmış
Onu geri almanın yollarını ararmış
Sabır ve inancıyla bunu başarmış

Bir varmış bir yokmuş
Zamanın birinde Kudüs varmış
Altında bir mabed yatarmış
Yahudilerde durmadan kazarmış

Bir varmış bir yokmuş
Zamanın birinde bir devlet kurulmuşmuş
Amacı dünyayı ele geçirmekmiş
İlk adım olarak Kudüs’ü işgal etmiş
O günden beri Kudüs gün yüzü görmemiş

3332
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1- İlk kıblemiz neresidir?
2-“Kudüs işgal altındayken ben nasıl gülebilirim ki” sözünü 
kim söylemiştir?
3- İslamın simgesi?
4- İhvan-ı Müslimin kurucusu kimdir?
5- Arkası dönük olan karikatür karakteri kimdir?
6- “Çöl Aslanı” lakaplı adam kimdir?
7- Sancağı taşıyan, önden giden, öncü kime denir? 
8- Bir Kudüs şairi ?



SANCAKTAR
KİMDİR?

 
Yedi tepeyi bilendir. 

Yedi kıtaya gitmek için 
heybesini iman ilim irfan 
ahlak hikmet istişare ve 

hareketle doldurandır.
 

Mekke’yi Medine’yi gönlüne 
nakşeden Kudüs’ü ilk kıblesi 
bilen İstanbul’da ayağını sa-

bitleyen ve hedefine Roma’nın 
fethini koyandır.

 
Çağın aklına değil Çağlar’ın 

üstünde bir akla sahiptir.
 

Sözünü zalimden esirgemez. 
Devletine ihanet etmez ihaneti 

gördüğü an sağına soluna bakmadan 
ben varım diyerek sokağa çıkar meydan-

lara dökülür.

Her daim hareket halindedir. Okur düşünür 
ve yazar. Marş söyler türkü söyler. Spor 

yapar at biner ok atar. Karikatür çizer kısa 
film çeker dergi çıkarır..


