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Zafer  Bilgi

Girizgâh
Kudüs-ü Şerif, 
kalbimin 
üstünde ince 
bir tüldü; şimdi 
alınyazımdır…

Bu dergi, 2020 yılının Mart ayında Vefa’daki İlim 
Yayma Vakfımızdaki 30 talebemizle çıktığımız 
bir kutlu yolculuğun meyvesidir. Buraya giden 
talebelerimizde ümmetin derdiyle dertlenerek 
geri döndük.

Bu coğrafya ümmetin sıkıntılı kanayan yarası 
idi. Hep bunu duyardık, izlerdik ancak yakinen 
müşahede fırsatını bu kutlu yolculukta bulduk. 
Bu bir gezi değil idi, bir seyahat de değildi, kutlu 
bir yolculuk idi. Çünkü Efendimiz, üç diyara 
yapılan yolcuğu mübarek görmüş. Mekke-i 
Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü 
Şerif. 

Biz bu yolculuktan manevi olarak yoğrularak 
döndük. Biz bu yolculuktan ibret alarak 
döndük. Biz bu yolculuktan içimizde bir sızı ile 
döndük. Biz bu yolculukla içimizdeki derdimizi 
büyüttük. Artık hepimizin gönlünde ümmetin 
derdi ile dertlenmek vardı.

Artık Ortadoğu’nun bu toprakları bize susamış 
diyarlardı. Bunu kavradık, şahitlik ettik ve tekrar 
buralar İslam diyarı olana kadar mücadele için 
bilendik. Rabbim bu kutlu yolculuğu bir ömür 
içimizde büyüterek yaşatmayı bizlere nasip 
etsin.

Gökyüzü ateş ve barut,
Nereye uçsun Ortadoğu’nun kuşları?
Bir yanda çöl, bir yanda deniz,
Nasıl gülsün Ortadoğu’nun çocukları?

Zafer Bilgi / İYV - Vefa Yurdu Müdürü



İçindekiler



İçindekiler

6 Huzuru Bekleyen Kutsal Şehir: 
Kudüs / Beytü’l-Makdis

14 Ahhh Kudüs!

16 İçimizden Bir Parça

18 Kudüs Ehli Kalabilmek

20 Tanrı Şehri Kudüs 

22 Ruhumdan İnkişaf Eden Bir İştiyak

24 El-Aksa

26 Kudüs-ü Şerîf 

28 Kudüs’ün Kandilleri



Huzuru Bekleyen Kutsal Şehir: Kudüs / Beytü’l-Makdis - Doç. Dr. Osman Aydınlı

6  Kudüs’e Vefa

Tüm ilâhî dinlerin kutsal kabul ettiği ve sahip 
olduğu önem ve stratejik konumu sebebiyle 

tarih boyunca bir çok devlet ve milletin hâkim 
olmak istediği Kudüs adeta dünya siyasetinin 
yansıdığı minyatür bir aynadır. Bu sebeple 
Kudüs, tarihin ilk çağlarından itibaren belki 
dünyanın tartışmasız en önemli şehri olmuştur. 
Din, dil, ırk gibi pek çok çeşitliliği içinde 
barındırması da, onun farklı bakış açılarıyla 
defalarca anlatılıp kaleme alınmasına sebep 
olmuştur.

Tarihinde kırktan fazla el değiştiren bu kutlu 
şehir, serüvenini farklı milletlerin literatüründen 
takip edebildiğimiz yegâne şehirdir aynı 
zamanda. İsrailoğulları’nın dinî ve siyasî 
kimliği bu şehirle şekillenmiş; Hristiyanlığın 
peygamberi Hz. İsa (as) elçilik görevini bu 
şehir ve çevresinde icra etmiş; İslâmiyet’te ise 
Müslümanların ilk kıblesi bu şehir olmuştur. 
Müslümanların tümüne iman ettiği pek çok 
peygamberin bu şehir veya çevresinde yaşaması 
bir yana, bu peygamberlerden tevhid mirasını 
devralan Hz. Muhammed’in (as) tebliğinin 
evrenselleşmesini sağlayan Miraç mucizesine 
ev sahipliğini yine bu kutlu şehir yapmıştır. İşte 
bu sebepten dolayı Kudüs, şehirden öte, insanlık 
serüvenine, diğer bir ifade ile Hz. Adem’den 
itibaren tevhid mücadelesine daima tanıklık 
eden canlı bir tarihtir. 

Bu kutsal şehir Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi 
ilahi menşeli dinler için ne kadar önemli ise 
onların tabi olduğu Peygamberlerin tamamına 
ve o peygamberlerin getirdiği aslı bozulmamış 

kitaplara iman eden Müslümanlar için kutsallığı 
daha önemli ve daha anlamlıdır. Nitekim tevhid 
dininin ilk ve önemli merkezlerinden biri olan 
Kudüs İslam’dan önce diğer din mensuplarının 
birbirine hayat hakkı tanımadığı, birbirinin 
kutsalına saygı göstermeyip onu yok ettiği büyük 
acı ve zulümlere defalarca tanıklık etmişken 
Müslümanlar tarafından fethedilmesiyle gerçek 
huzura, güvene, insanca yaşamaya ve tüm din 
mensuplarının inanç hürriyetlerine saygıya 
İslamî dönemde kavuşmuştur.

Kur’an-ı Kerim’de dolaylı veya dolaysız defalarca 
kutsallığına işaret edilen Kudüs’ün 15 yıla 
yakın İslam’ın ilk kıblesi ve Miraç mucizesinin 
önemli bir durağı olmasının yanında Allah 
Rasulü’nün  “(Namaz kılıp daha fazla sevap 
almak için) ancak şu üç mescide yolculuk 
yapılabilir: Benim bu mescidime, Mescid-i 
Haram’a ve Mescid-i Aksa’ya!” (Müslim, Hac, 
511-513; İbn Mâce, İkâme, 198) buyurması; 
yine bir hadis-i şeriflerinde bu mescidlerde 
kılınan namazın kişinin evinde tek başına eda 
edeceği namazdan elli bin kat daha faziletli 
olduğunu (bkz. İbn Mâce, İkâme, 198) bildirmesi 
ve yine bir defasında azatlı hizmetçisi Hz. 
Meymune (r. anhe) tarafından Hz. Peygamber’e 
Beytü’l-Makdis hakkında görüşünün ne olduğu 
sorulunca, Rasûlullah’ın (as): “Gidin ve orada 
namaz kılın. Şayet oraya gidemez ve orada 
namaz kılamazsanız, bari oranın kandillerini 
aydınlatacak yağ gönderin!” (Ebû Dâvud, 
Salât, 14) buyurması Kudüs’ün Müslümanlar 
için ne kadar önemli ve kutsal olduğunu 
göstermektedir. 

Huzuru Bekleyen
Kutsal Şehir:
Kudüs / Beytü’l-Makdis
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İşte Kudüs’ün bu değeri, önemi ve onu ziyaret 
etme isteği gençlik yıllarından itibaren bu âciz 
ve nâçiz kulun kalbinde yer etmişken 1990’lı 
yıllarda Kudüs fatihi Ebu Ubeyde b. el-Cerrah’ın 
(r.a) hayatı hakkında yaptığı Yüksek Lisans 
tezi ile bu arzu ve istek daha da büyüdü. Konu 
ile ilgilenme vesilesi ile defalarca bu konuda 
verdiği ders, seminer, televizyon programı 
ve konferanslar dizisi birbirini takip edince 
Kudüs’ü ziyaret etme arzusu üst noktalara 
geldi dayandı. Ancak bu kutsal şehri hakkıyla 
ve verimli bir şekilde ziyaret etme girişimleri 
defalarca sonuçsuz kaldı. Nasip olmayınca 
olmuyordu işte. Belki bu arzu ve istek, aşırı 
susayan kişinin suya duyduğu iştiyak kadar 
olmamıştı, kim bilir! 

Aylar ayları yıllar yılları kovaladı, 2019 yılı Eylül 
ayında İlim Yayma Vakfı yönetim kurulunun 
Kudüs şehri üzerine hem ilmi hem de prestij bir 
kitap yayınlama projesi editörlüğüne haddimiz 
olmadan getirilip konu üzerinde çalışmalar 

yoğunlaşınca Kudüs’ü ziyaret etme aşk ve arzusu 
artık dayanılmaz noktaya ulaştı. Çalışmamızda 
Kudüs’le ilgili birçok bilgi ve mekanı birebir 
yerinde müşahede etme ihtiyacı hasıl olunca 
İlim Yayma Vakfı’nın Vefa Öğrenci Yurdu’ndan 
mümtaz bir öğrenci grubun bölgeyi ziyaret etme 
programına bizim de dahil olma imkanımız 
doğdu. Şubat 2020’de netleşen ve 5-8 Mart 
2020 tarihleri arasında yapılması planlanan 
bu ziyaretin gerçekten gerçekleşeceğine dair 
tereddütlerim, 5 Mart Perşembe günü şafak 
vakti İlim Yayma Vefa Öğrenci Yurdu’nda bir 
araya gelip yurdun Ekmekçizâde Medresesi 
mescidinde bizlere sabah namazını kıldıran 
hafız öğrencimiz İsmail Hakkı’nın namazda 
yüreklerimizi manevi hazla dolduran, titreten ve 
gözlerimizi nemlendiren İsra suresini okuyuşu 
ile izale oldu ve içimden sevinçle “inşallah bu 
sefer bu iş tamam” dedim.

Tam bir muvahhid, şuurlu, seçkin ve Kudüs 
heyecanı ile dopdolu 30 civarındaki öğrencimiz 
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ve başlarında tarih bilgi ve şuurunu iyi 
özümsemiş, cennet mekân II. Abdülhamid Han 
hakkında da ilmi ve mümtaz bir esere imza atmış 
olan İlim Yayma Vefa Yurdu Müdürümüz Zafer 
Bilgi ve yıllarca Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde 
hocalık ve yöneticilik yapmış olup şu an Adli Tıp 
Kurumu Başkan Yardımcısı olan vakfımızın da 
mevcut kurucularından Dr. Hızır Aslıyüksek ile 
havalimanı yolculuğumuz ve uçağa bininceye 
kadar olan muhabbetimiz bizi birbirimize 
kenetleyen ve Kudüs yolculuğunun heyecanını 
doruk noktasına kadar birlikte yaşadığımız 
güzel bir zaman dilimi oldu.

Tel Aviv Ben Gurion havalimanına saat 11.00 
civarında indiğimiz halde ikindi vaktini 
bulan, 5 saate yakın bir süre İsrail’in pasaport 
kontrolünde çıkarttığı dünyanın hiçbir yerinde 
görülmeyen akıl almaz engel ve zorluklar 
canımızı sıksa da bizim Kudüs’ü ziyaret etme 
aşk ve hevesimizi kırmadı, aksine bizi bu 
konuda daha da bilendirdi. Ayrıca bu sırada 
İsrail ve Filistin’de bazı şehirlerinde ortaya 
çıktığı söylenen koronavirüs hadisesi sebebiyle 
ziyaretgâh güzergahımızda bulunan Eriha ve el-
Halil gibi önemli şehirlere giriş yasağı konulduğu 
ve sadece Kudüs’ü ziyaret edebileceğimiz haberi 

bizi üzse de Kudüs’ü doya doya ziyaret edip 
onun manevi havasıyla dopdolu olacağımız için 
heyecanımız sönmedi. 

Havalimanında canımızı sıkan gerekçesiz ve 
gereksiz bekletilmemiz aslında bir müddet 
sonra bizim için güzel bir anı ve nimete 
dönüşmüş, manevi donanımlı ve heyecan dolu 
öğrenci grubumuzla havalimanının içinde 
insanların ortasında geçmek üzere olan öğle 
namazımızı cemaatle kıldık. Kudüs sevgi ve 
şuuru ile donanmış, işinin ehli olan rehberimiz 
Metin Üstündağ’ın da maharet ve gayretleri ile 
nihayet çıkabildiğimiz pasaport kontrolünden 
ikindi sonrası Tel Aviv’den Kudüs’e doğru 
yola çıkma imkânına kavuştuk. Bir saat 
sonra heyecan içinde girdiğimiz Kudüs’te ilk 
olarak Selman-ı Farisi’nin makam kabri ile 
Rabiatü’l-Adeviyye’nin Zeytin Dağı civarındaki 
kabirlerini ziyaretten sonra eski müellifler 
ve seyyahların Kudüs’ü Zeytin Dağı’ndan 
izlemenin muhteşemliği ile ilgili anlatımlarının 
dimağımda bıraktığı lezzet ve heyecan ile Zeytin 
Dağı’ndaki evler arasından geçerek getirdiğimiz 
tekbirler eşliğinde Mabed Tepesi / Moriya tepesi 
üzerinde 144 dönümlük alana oturan Harem-i 
Şerif/Mescid-i Aksa önümüze tüm ihtişamı ile 
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birden çıkınca gözlerimiz buğulandı, sevinç 
gözyaşlarına garkoldu. Rabbim bu ne muhteşem 
bir manzara idi. Hele hele Kubbetü’s-sahra’nın 
Kıble mescidi ve etrafındaki kutsal mekanlar 
ile ecdadımız Kanuni Sultan Süleyman’ın tüm 
Harem-i Şerif’i göğüsleyen muhteşem surlarıyla 
bir bütün halinde oluşturduğu eşsiz ahenk 
ve ihtişamdan etkilenmeyecek yeryüzünde 
Allah’ın bir kulu var mıydı! Bu doyumsuz 
manzarayı vecd içinde temaşa ederken bir 
süre sonra karşımızda, Harem-i Şerif’in tam 
ardında güneşin battığı kızıl ufukta, Mescid-i 
Aksa’dan kalbimizi titreten ve en derin 
noktasına nüfuz eden akşam ezanı yükselmeye 
başlayınca gözlerimizde artakalan yaşlar da 
boşaldı. Rabbim, bu ifadesi mümkün olmayan 
ne büyük manevi bir haz ve mutluluktu! Ben bu 
yüce duyguyu ve hali, daha önce bir defa daha 
yaşamıştım, Kabe’yi ilk gördüğüm anda! 

Bu manevi huzurun hiç bitmemesini arzu 
ederken yavaş yavaş akşam karanlığının 
üzerine çöktüğü Harem-i Şerif bölgesi gece 
aydınlatması ile bir nur halesine dönüşmeye 
başladı. Özellikle ortadaki Kubbetü’s-sahra’nın 
aydınlanan altın sarısı kubbesi gece karanlığını 
yaran bir dolunay gibi parlamaya başlayınca 

manzara doyumsuz bir hale geldi. Asla ayrılmak 
istemediğimiz bu muhteşem manzarayı manevi 
bir huzurla içimize çekerken yatsı namazını 
Mescid-i Aksa’da cemaatle kılabilmek arzusuyla 
bir an önce otelimize ulaşmamız gerektiğine 
karar verip otobüsümüze yöneldik. Sanki 
ayrılırsak büyük bir gurbet yaşayacakmışız gibi 
bu doyumsuz kutsal manzaraya tekrar tekrar 
dönüp bakarak arabamıza bindik. Otelimize 
ulaşıp eşyalarımızı indirinceye kadar yatsı 
namazı vaktinin girmesi ve Mescid-i Aksa/
Harem-i Şerif’in tüm kapılarının İsrail polisi 
tarafından namazdan kısa süre sonra kapatıldığı 
haberi ile ziyaretimizi istemesek de sabah 
namazına bırakmak mecburiyetinde kaldık. 

Seher vakti erkenden sabah namazı için 
heyecanla Mescid-i Aksa’ya yönelip Eski 
Kudüs’ü dört bir taraftan çeviren ihtişamlı 
Kudüs surunun kuzey-doğusundaki Zahira 
kapısı önüne geldiğimde Kudüs’e en iyi mührü 
iki Süleyman’ın vurduğunu anladım. Biri, hem 
manevi dünyanın (Peygamber) hem de maddi 
dünyanın hükümdarı olarak üç bin yıl önce o 
zaman dünyanın en ihtişamlı tevhid merkezi 
olarak Mescid-i Aksa/Süleyman Mabedi’ni inşa 
eden Hz. Süleyman (as); diğeri ise, bundan 500 
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yıl önce o mukaddes beldeyi daha dün inşa 
edilmiş gibi dimdik ayakta duran ihtişamlı bir 
sur ile kuşatıp kollayan Cihan Padişahı Kanuni 
Sultan Süleyman!

Zahira kapısından içeri girip Mescid-i Aksa 
alanına kadar uzanan ve bir tarih geçidini andıran 
dar ancak sıcacık Eski Kudüs sokaklarında 
kendimi evimde gibi hissettim. Ancak Mescid-i 
Aksa’ya ulaşma heyecanıyla Kudüs sokaklarında 
huzur içinde süren bu yürüyüşümüz, Harem-i 
Şerif’in kuzeyden girilen Hıtta Kapısı’nda 3-5 
silahlı İsrail askeri tarafından kesilince kasvete 
ve can sıkıntısına dönüştü. Bizleri tek tek 
durdurup üstümüzü başımızı ve yanımızdaki 
çantaları hoyratça arayıp kontrol eden 
askerlerin yüzünde, Kudüs’ün kutsallığına ve 
kendileri dışındaki din mensuplarının inancına 
saygı göstermek yerine alay ve zulüm kokan 
tavır ve davranışları da görünce, içime büyük 

bir acı çöktü. Feryad ü figan ile beynimde ve 
yüreğimde büyük bir fırtına koptu. Bırakalım 
kutsal şehrimiz Kudüs’ü, bu İsrail askerlerinin 
şehrin en derinindeki haremim, kutsalımın 
içinde ne işi vardı? Bırakalım Müslümanların 
bu kutsal beldedeki tarihi mirası ve haklarını, 
BM’nin aldığı tüm karar ve yönetmeliklere 
bile aykırı olan bu haksız ve rezil davranışa 
dünya Müslümanları nasıl razı oluyordu? 
Benim en kutsalımın içine nasıl bir İsrail 
askerinin insafına kalmış izin ve saygıdan 
uzak tavırları ile girebiliyordum? Bugün tüm 
dünya Müslümanları nasıl bu apaçık haksızlığı, 
hakareti ve zulmü içlerine sindirebiliyorlardı? 
Bunun hesabını Allah’a ve Rasulü’ne, bu 
topraklar için on binlerce şehit vermiş ashaba, 
tabiine, Selahaddin-i Eyyubî, Yavuz Sultan 
Selim, II. Abdülhamid Han ve benzeri diğer 
Müslüman şahsiyetlere nasıl verecektik? Bu 
ve benzeri sorularla o an beynim zonkluyor, 
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önce kendime sonra tüm Müslümanlara öfke 
ve isyanımı içime atıyordum. Ancak şunu çok 
iyi anladım ki, bu olanların farkına varmak 
ekranlardan seyretmekle olmuyormuş, tüm 
dünya Müslümanların buraya gelip bu acıyı 
bizzat yaşamaları gerekmiş! 

O an gözlerimin önüne fethinden itibaren 
Müslümanların yüzyıllarca Kudüs’ü gerek 
Yahudi gerek Hristiyan ve gerekse Müslümanlar 
için nasıl bir birbirinin kutsalına saygı ve güven 
içinde yaşanılan bir şehir haline getirdikleri, 
asırlarca acı çeken bu şehre nasıl huzuru 
bahşettikleri geldi. Şöyle ki, Milattan önceki 
tarihlerden itibaren vuku bulan birçok yıkım ve 
katliamla Kudüs defalarca acı, kan ve gözyaşına 
boğulmuştur. Nitekim M.Ö. 587 tarihinde 
Babil hükümdarı Nebukadnezar (Buhtunnasr) 
Hz. Süleyman’ın inşa ettiği mabed ile birlikte 
tüm şehri yakıp yıkmış ve geri kalan halkı da 

sürüp çıkarmış, Kudüs’ü ölü bir şehir haline 
getirmiştir. Yine M.S. 70 yılı civarında Roma 
komutanı Titus, ardından 135 yılında Roma 
imparatoru Hadrian Kudüs’ü ele geçirip burada 
tekrar inşa edilmiş II. Mabedi ve diğer tüm 
kutsal mekânları yerle bir edip Yahudileri 
katliama tabi tutmuş, geri kalanları da 
sürgün etmiştir. 4-5 asır sonra da ordularında 
Yahudiler’in de yer aldığı Sâsânîler M.S. 614 
yılında (Hz. Peygamberin risâletinin Mekke 
döneminde) Kudüs’ü ele geçirdiklerinde burada 
hıristiyanlığa ait birçok dini yapıyı yakıp yıkmış, 
hatta oradaki meşhur haçı ve Kudüs patriğini 
alıp başşehirleri Medaine götürmüşlerdir. Bu 
sefer de Kudüs’teki Hristiyanlara Yahudiler ve 
Sasaniler işkence ve zulmün hakim olduğu zor 
zamanlar yaşatmışlardır. 

İşte çok eski tarihlerden itibaren birçok acı, 
gözyaşı, yıkım ve katliama sahne olan Kudüs, 
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M.S. 638’de Hz. Ömer döneminde Ebu Ubeyde 
b. el-Cerrah’ın (ra) başkumandanlığındaki 
İslam ordusu ile kuşatılıp bizzat Hz. Ömer 
tarafından verilen Emannâme ile Müslümanlar 
tarafından fethedilince nihayet huzuru, güveni, 
insanca yaşamayı ve tüm din mensuplarının 
inanç hürriyetlerine saygıyı Müslümanlar 
döneminde yaşamıştır. Bu şekilde beş asra 
yakın tüm din mensuplarının dini inançlarını 
rahat ve huzur içinde yerine getirdiği ve güven 
içinde yaşadıkları bu mukaddes şehir maalesef 
1099’da Müslümanlar dışında bir gücün eline 
geçince en vahşi ve acımasız tablolara sahne 
olmuştur. Nitekim Kudüs’ü ele geçiren Haçlılar 
şehirde yaşayan tüm Müslüman ve Yahudi 70 
bin kişiyi kadın, ihtiyar ve bebek ayırmaksızın 
hunharca katledilip mukaddes mekânları 
yıkım ve tahribata tabi tutunca bu mukaddes 
şehir tekrar büyük acılara gark olmuştur. 
Böylece Müslümanlar yönetiminde Yahudiler, 
Hırıstiyanlar ve Müslümanlar şeklinde 3 semavi 
dinin müntesipleri arasında şehirde karşılıklı 
saygı ve güvene dayalı olan ilişki tekrar 
bozulmuştur. Haçlılar’ın bozduğu bu huzur 
ortamı, büyük mücadeleler sonucu bu kutsal 
şehri geri alan ve yaptıklarının öcünün mutlaka 
alınacağını bekleyen Hristiyanlara karşı af ve 
merhametten başka bir davranış sergilemeyen 
Selahaddin-i Eyyubî gibi büyük bir komutan 
ve fatih tarafından tekrar sağlanınca huzur 
ve güven tekrar geri gelecek ve bu güven 
ortamı Eyyübî, Memlüklü ve Osmanlı Devleti 
tarafından 20. asrın başlarına kadar da devam 
ettirilecektir. Maalesef Osmanlı Devleti’nin 
elinden çıkmasından itibaren bu kutlu şehir, 
gerek İngiltere ve gerekse kendilerine peşkeş 
çektiği İsrail Siyonist Devleti tarafından 
günümüze kadar yine büyük acı, zulüm ve 
gözyaşlarına boğulacaktır. Dolayısıyla bu kutsal 
şehir huzur ve güveni ancak Müslümanların 
yönetimindeki zaman dilimlerinde yaşamış 
olup bugün yine Müslümanların yönetimi ve 
adaletine muhtaçtır. 

Bu duygularla Hıtta Kapısından Harem-i Şerif’e 
girip de ağaçlar arasından gecenin gündüze 

kavuşma zamanına yakın tüm ihtişamı ve 
güzelliği ile Kubbetüs-sahra’nın parlayan altın 
kubbesini görünce içimdeki acı ve hüzün yerini 
tekrar büyük bir manevi heyecan ve sevince 
bıraktı. Nihayet yıllardır görüp ziyaret etme 
özlemi ile yandığım Mescid-i Aksa/Harem-i 
Şerif’in içindeydim. Kubbetü’s-sahra ve halk 
arasında Mescid-i Aksa diye meşhur olan Kıble 
Mescidi/Ömer Mescidi’ne sanki susuzluktan 
kavrulmuş dudaklarıma merhem olacak pınara 
ulaşmak istercesine ilerliyordum. Büyük bir 
sevinç ve coşkuyla önüne vardığım Kubbetü’s-
sahra’nın avlusundan sabah namazının 
kılınacağı Kıble Mescidi’ne doğru ilerlerken 
bir an titredim ve bastığım mukaddes toprağın 
kutlu tarihi bir şerit gibi zihnimden geçmeye 
başladı.   

Arkeolojik bulgular veya bazı kayıtlar tarihini 
ancak 6 bin yıl öncesine (M.Ö. 4000) kadar 
götürse de Kudüs/Beytü’l-Makdis’in İslam 
literatüründeki tarihinin çok öncelere 
dayandığını, özellikle Hz. Peygamber’in, 
Mescid-i Aksa’yı Kabe’yi inşa ettikten kırk 
yıl sonra Hz. Adem’in (as) inşa ettiği hadisini 
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ayak izleri ve ruhunu hissettim. Ardından Hz. 
Zekeriya’nın (as), oğlu Hz. Yahya’nın (as), Hz. 
Meryem ve oğlu Hz. İsa’nın (as) ve nice nebinin 
bu mukaddes beldedeki tevhid mücadelelerini 
ve birçoğunun günümüze kadar ulaşan bir 
takım mekânlarının hatıraları içinde manevi 
olarak dopdolu oldum. Hele Peygamberlerin 
sonuncusu Efendimiz Hz. Muhammed (sav)’in 
kutsal miraç yolculuğu dönüşünde tüm 
peygamberlere imamlık yaptığı Peygamber 
mihrabı ve Miraç hatırası kubbenin yanından 
geçerken bir an o yüce Rasulün ruhaniyetini 
hissederek bitmesini hiç istemediğim manevi 
iklim içinde yol aldım.

Kelimelerin anlatmaya yetmeyeceği bu manevi 
havanın hazzı içinde cuma sabahı Kıble 
Mescidi’nden semaya yükselen nefis sabah 
ezanının eşliğinde kıldığımız duygu yüklü 
sabah namazı ve ardından Mescid-i Aksa imamı 
ve ileri gelenlerin de katıldığı Kudüs Nakşi 
şeyhinin riyasetinde mescid içinde icra edilen 
ilahiler, hafi zikir, Kur’an ve duanın ardından 
Kudüslü kardeşlerimizle kucaklaşmanın 
manevi iklimi etkisi altında Kıble Mescidi’nin 
çıkış kapısına gelip de başlayan sağanak 
yağmurun altında puslu bir manzaranın ardında 
muhteşem kubbesiyle yükselen ve tüm dünya 
Müslümanlarını hasretle bekleyen Kubbetü’s-
sahra’yı görünce içime doğan hüzünle şairin şu 
mısraları dilime döküldü:  

Mescid-i Aksa’yı gördüm düşümde
Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu
Varıp eşiğine alnımı koydum
Sanki bir yer altı nehr çağlıyordu 
(Mehmet Akif İnan)

(Buhari, Enbiya, 10) hatırlayınca bu kutsal 
mekanda Adem (as) atamızın izlerini görür 
gibi oldum. Ardından Hz. İbrahim’in çağdaşı 
ve tanıdığı Şalem kralı Melkizedek tarafından 
inşa edildiği için Yeruşalim (Şalem kralının 
inşa ettiği barış, selamet şehri, kutsal şehir) 
yani Beytü’l-Makdis adını aldığı söylenen bu 
kutsal mekânın çevresinde Hz. İbrahim’in (as) 
varlığını hisseder gibi oldum. Yine Hz. Yakub’un, 
çevresi mübarek kılınan bu bölge yakınlarında 
yaşayıp oğlu Yusuf’un da bu çevrede kuyuya 
atıldığını, Mısır’da onların soyundan gelen 
İsrailoğulları’nı Firavun’un zulmünden 
kurtarıp bu mukaddes beldeye getirip 
yerleştirmek için büyük mücadeleler veren, 
ancak İsrailoğulları’nın korkaklığı ve itaatsizliği 
sebebiyle onlarla çöllerde kırk yıl dolaşmak 
zorunda kalıp ömrünün girmeye yetmediği bu 
kutsal beldeye yakın bir yerde ruhunu teslim 
eden Hz. Musa’nın buraya duyduğu özlemi 
hatırladım. Sonra bölgedeki azgın düşmanları 
yenerek kurduğu tevhid devletinin başşehrini 
Kudüs yapan Hz. Davud’u (as) ve ardından o 
gün yeryüzünün en büyük beyti/mabedi olarak 
Mescid-i Aksa’yı inşa eden Hz. Süleyman’ın 

Doç. Dr. Osman Aydınlı
 Marmara Üni. İlahiyat Fak. Öğrt. Gör.

Eyüpsultan / İstanbul -2020 
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Ahhh Kudüs - Tarihçi & Yazar Zafer Bilgi
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Ahhh
Kudüs!
Ahh Kudüs-ü Şerif… Sen ki şehirler kadimi, 

sen ki peygamberler diyarı, sen ki duanın 
simge mekânı, sen ki nebiler nebisinin arşa 
yükselen yanı…

Bir şehir ki, dünyanın gözbebeği, hayatın 
merkezi, kan ve gözyaşının dinmeyen yüzü, 
uğruna savaşların verildiği, nice canların 
alındığı, nice canların verildiği, her gelenin ayrı 
bir değer kattığı, buram buram her karesine 
sinen derinliğiyle tarih içinde tarih bir kutsal 
belde…

Kudüs-ü Şerife gitmek bedel ister! Bu geçmişte 
olduğu gibi bugün de böyle…

Geçtiğiniz yolları aşmadan, üzerinize kapatılmak 
istenen kapıları zorlamadan, sizi bunaltmak 
isteyenleri sabırla yenmeden giremezsiniz bu 
mübarek beldeye…

Ahhh Kudüs-ü Şerif… 

Namı diğer; Kutsal şehir, peygamberlerin 
kutsadığı, âlimlerin evliyaların mübarek kıldığı, 
hâkimlerin, sultanların korumak için yarıştığı, 
barış, selam yuvası… Dar’us-selam…

O kadar kutsalsın ki her yanın gizli hazine… 

Zeytinyağındaki binlerce asırlık zeytin 
ağaçlarından, Selman-ı Farisi’nin makamına, 
Rabiat-ül Adeviye’nin çilehanesinden, Hz. 
Meryem’in yaşadığı itikâf odasına, Hz. 
Zekeriya’nın kullandığı mihraptan, Hz. İsa’nın 
tebliğ ettiği mekânlara, Hz. Davud’un temelini 
attığı mübarek mabetten,  Hz. Süleyman’ın 
yaptığı ibadethaneye, Hz. Ömer’in yaptırdığı 
camiden, Selahaddin Eyyubi’nin yaptırdığı 
külliyelere… Hepsinden öte de Efendimizin Hz. 
Mevla’ya yükseldiği, Haceri Muallak taşından, 
Mescid-i Sahrasına, her yanından parlayan 
hazineler… 
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Bir şehir düşünün, her dinin gözbebeği, bir 
şehir düşünün tarihin derinliklerinden bugüne 
uzanan koridor, bir şehir düşünün her karış 
toprağında ayrı bir hazine yaşayan ve bunları 
seyrin aklınızı başınızdan aldığı bir güzel belde…

Ahhh Kudüs-ü Şerif…

Heybetli kapılarınla, yıllara meydan okuyan 
sur duvarlarınla, hala dipdiri bahçendeki 
zeytin ağaçlarınla, avlunda tatlı akan çeşme ve 
sebillerinle hala yaşayan bir serlevhasın…

Hz. İsa’nın arşınladığı mübarek yollarınla,  Hz. 
Davud ve Hz. Süleyman’ın mührünü vurduğu taş 
ve kemerlerinle, Hz. Peygamberimizin arşı alaya 
yükseldiği o mukaddes sahra mescidinle, bizi 
Yaradan’a yaklaştıran ruhani bir mekânsın…

Sana kavuşanda dertli senden ayrılan da…

Ahhh Kudüs-ü Şerif…

Sen ki hiçbir cümleyle layıkıyla anlatılamayan 
bir şehirsin… 

Sen ki ifade edilemeyen bir derinliksin…

Ahhh Kudüs-ü şerif Ahhh…

İnsanın derinden çektiği Ahh da gizli senin 
hazinen…

Zafer Bilgi
 İlim Yayma Vakfı Vefa Yurdu Müdürü 

İstanbul - 2020

 



İçimizden Bir Parça - İsmail Hakkı Konuş
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Senelerdir kâh kitaplarını okuduğumuz 
kâh gösterilerine katıldığımız kâh da 

konferanslarına katıldığımız Kudüs’ü aynel 
yakin olarak görmek, bu kadim ve mübarek 
şehrin havasını solumak ve birçok peygamberin 
ayak izlerini taşıyan, tasviri mümkün olmayan 
bu şehre gitmek üzere Mart ayının 5. günü 
perşembe sabahı yurdumuzdaki medresemizin 
mescidinde grubumuzla beraber sabah 
namazını kılarak yollara revan olduk. Bizi; 
hüzün, neşe, heyecan ve bazen de öfke dolu bir 
gezinin beklediğinden yarı haberdar ve yarı 
bihaberdik. Vatanımızda herhangi bir zorlukla 
karşılaşmaksızın pasaport kontrollerimizi 
yaptırdıktan sonra uçağımıza bindik ve Tel Aviv 
havalimanına indik. Burada kimimiz direkt 
geçerken kimimizin pasaportlarına bir müddet 
el konularak sonradan verildi. Bizim grup olarak 
geldiğimizi anlayan işgalci İsrail görevlileri, 
içimizden bir arkadaşımızı 3 saat 40 dakika 
boyunca tamamen keyfi olarak bekletmek 
suretiyle tüm grubu bekletmiş oldular. Bunların 
tek bir amacı vardı: Yıldırma politikası. Buraya 
Müslümanların gelmesini kaldıramıyor ve 
onları bu tür yollarla yıldırarak bir daha 
gelmelerine engel olmak istiyorlardı. Ancak 
sanırım tam tersi etki uyandırmış olduğundan 
habersizlerdi. Velhasıl Kudüs’ümüze nihayet 
varmıştık. 

İlk olarak Zeytin Dağı’na gittik ve buradan Kudüs 
şehrini uzaktan temaşa eyledik. Ancak ertesi 
gün Mescid-i Aksa’ya girmek nasip olmuştu. 
Sabah namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa’ya 
doğru otelimizden ayrıldık. Eski Şehirdeki dar 

sokaklar vücudumuzdaki kalbe benzeyen kan 
damarlarını andırıyordu. Bizler de o damardaki 
kan damlacıkları olarak kalbe doğru yani 
Mescid-i Aksa’ ya doğru ilerliyorduk. Hem biz 
ona güç verecektik hem de o bizi temizleyecekti. 
Mescid-i Aksa kapısında pervasızca bekleyen 
işgalci İsrail askerlerinin yanından geçerek, 
sonunda ayağımız Mescid-i Aksa toprağına 
basabilmiş, içimizi amansız bir huzur ve 
hüzün kaplamıştı. Sanki bizlere “Bu zamana 
kadar neredeydiniz, sizlere hasret kaldım!” 
diye haykırıyordu Aksa. Böyle diyordu çünkü 
yıllarca süren işgalci İsrail’in Aksa’yı işgali, 
sabah namazındaki cemaat sayısını oldukça 
azaltmış olmalıydı zannımca. O an Peygamber 
Efendimiz (s.a.v.)’in Mescid-i Aksa’ya gitmemizi 
teşvik eden hadisi şerifini daha iyi kavrıyor ve 
Aksa’daki safları boş bırakmamamız gerektiğini 
bizatihi gözümle görerek idrak ediyordum. Eğer 
Peygamberler mirası olan bu şehir için herkes 
elinden gelen ne ise onu yapmazsa, korkarım 
ki yarın bizden hesap sorulacaktır. İlk kıblemiz, 
ikinci haremimiz işgal altındayken dünyada 
zevk ve sefa aramanın peşine düşmek, bizleri 
yanlış yollara saptıracaktır. 

Kudüs ziyaretimizde birçok ibretamiz olayla 
karşı karşıya geldik diyebilirim. Belki de 
bunlardan en çarpıcı olanı İşmoil aleyhisselam’ı 
kabrinin başında ziyaret etmek üzere huzuruna 
girdiğimizde, burada birkaç Yahudi de vardı. 
Tevrattan bölümler okuyorlardı. Biz de İşmoil 
(a.s.)’ın ruhuna ithafen dua etmek üzere 
ellerimizi açtık. Bunu gören ve alaycı bir tavırla 
oturmuş olan bir Yahudi, oldukça sesli bir 

İçimizden 
Bir Parça
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şekilde şarkı mırıldanmaya başladı. Belli ki niyeti 
bizi provoke etmek ve kızdırmaktı. Biz de bunun 
üzerinde içeride çok fazla durmadık ve dışarıya 
çıktık. Ancak sonradan içimde bir “keşke” belirdi. 
Keşke biz de tam o sırada dışarıya çıkmak yerine 
sesli bir şekilde Fatiha okusaydık dedim. Bunlardan 
hangisini yapmak doğrudur bilmiyorum ama o 
okumak nasip olmayan Fatiha’yı Rabbim; bizler 
Mescid-i Aksa’yı, işgalci İsrail devletinin elinden 
kurtardıktan sonra zafer nidalarıyla Mescid-i 
Aksa’ya girerken okumayı nasip eylesin!

Beytülmakdis’te iken yazabileceğimiz birçok anı 
biriktirdik. Ancak ben daha fazla sözü uzatmadan 
bir konuya daha değinmek suretiyle yazımı bitirmek 
istiyorum. Biz oralardayken kendi kendime 
“yerinde hamaset” tabiri zihnimde belirdi. Bizler 
oradayken, işgalci İsrail devletinin mensupları 
tarafından ve bazı Yahudiler tarafından maruz 
kaldığımız kötü ve alaycı tavırlar akabinde iman 
damarlarımız kabardı. Bazı davranışları sinemize 
çekemedik, çekemeyiz de. Ancak bunlardan hâsıl 
olan öfke ve hamaset duygumuzu; yerinde, uzun 
süreli ve akıllıca kullanmak durumundayız. Şu hiç 
şüphesiz ki; saman alevi misali bir an parlayıp bir 
an kaybolan ancak günü kurtaracak nitelikte olan 
bir çalışma disiplini, tutum ve tavırlarımız üzülerek 
söylemek gerekir ki akamete uğrayacaktır. Bundan 
dolayı sahip olduğumuz bu hamasetimizi yerli 
yerinde, uzun vadeli olarak, akıllıca ve efektif bir 
şekilde; hayatımızın sadece bir anını değil her anını 
kuşatacak bir biçimde dağıtmak durumundayız. 
Rabbim bizlere bu şuuru, bir ömür boyu taşımayı 
nasip eylesin. 

Kudüs içimizden bir parça aldı ve yerine kendinden 
bir parça bıraktı. Artık rehberimiz Metin Hocamızın 
da dediği gibi “Bizler artık yürüyen Kudüsleriz!” Ve 
bizden alınan parça ebediyyen Mescid-i Aksa’da 
bizi beklemiş olacak. En kısa zamanda içimizden 
alınan parçayı görmek dileğiyle...

İsmail Hakkı Konuş
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi



Kudüs Ehli Kalabilmek - Hasan Yılmaz
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Kudüs, Jarusselam ve daha birçok farklı 
isimle anılan selam şehri, İslam yurdu. Peki, 

gerçekten de selam yani barış yurdu mu? Daha 
doğrusu barış yurdu olarak kalabilir mi? Yahudi, 
Hristiyan, Müslüman 3 farklı din mensuplarının 
burada barış içinde yaşaması olası mı? Bu 
soruya cevap beklemiyorum, yani gerek yok, 
gidip yerinde gördüğümüz kadarıyla herkes 
alışmış, kendi ibadetleriyle meşgul. Peki, ne oldu 
da işler tersine döndü, haklı olsun veya olmasın 
bazı gruplar buralardan fazlaca hak talep 
etmeye başladılar. Yahudiler bu tutumlarından 
kesinlikle taviz vermek istemezlerken 
Müslümanların da topraklarından, 

mescitlerinden uzaklaşmamak kopmamak 
gibi niyetleri olduğu aşikâr. Hristiyanlar ise 
sanki biraz etliye sütlüye karışmaz tarzdalar 
ya da İslam yurdu olmasından memnunlar ki 
hak talep etme konusunda isimleri geçmiyor. 
Öyle ki kiliselerinin anahtarlarını Müslüman 
ailelere teslim ediyorlar tıpkı zamanında 
Efendimiz (S.A.V.)’e Muhammed’ul Emin deyip 
eşya emanet eden müşrikler gibi. Müslüman 
idarecilerin idare şeklini özetler bir sıfattır 
Muhammed’ul Emin, belki de unuttuğumuz 
bir Müslüman şiarıdır. Mescid-i Aksa’nın yetim 
kalmışlığı bundan olsa gerek. 

Kudüs Ehli 
Kalabilmek
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Peki, bu yetim kalmış Aksa nedir? 
Kur’an2da bereketli topraklar diye 
nitelendirilen, Mirac-ı Nebi diye 
bilinen Kubbet’us Sahra taraftarları 
ile Sion Tapınağı dikmek isteyen, 
vaat edilen toprak diye hak talep 
eden diğer grup arasında çekiştirilen 
kutsal belde. Çekiştirmek tam 
anlamıyla yıpratmış Kudus’ü, hem 
de halkını. Bakışları üzgün ve kırgın, 
unutulmuş coğrafya, yetim kalmış 
belde, Müslüman aç ve adalete susuz. 
Gelir mi bir komutan diye bekleşir. 
Kendinden vazgeçmiş yaşlılar, hak 
adı yükselsin semada diye cihat 
eden gençler, “bombalayın burayı” 
diyorlar “alın artık Kudüs’ü, yetmedi 
mi bu kadar ayrılık” diyorlar. Tam 
bu sırada ses geliyor Anadolu’dan, 
“Kudüs kırmızı çizgimiz” diyen 
bir lider çıkıyor ve umutlar tekrar 
yeşeriyor. Halife bekleyen bu 
ümmet, uyanmak için ses duyuyor ve 
harekete geçmenin ümidini hep canlı 
tutuyor. Ulu hakan demiyor mu, “bu 
toprakları halkım kan ile aldı.” Ee o 
zaman ne bu bekleyiş? Önümüzde yol 
belli, yöntem belli, amaç belli, hedef 
belli tek beklenilen iman ile dolu 
göğüsler ve cihat anlayışında ordular. 
“Gazamız mübarek olsun” diyen bir 
komutan, dua eden analar ve selam 
duran yaşlılar.

Hasan Yılmaz
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi



Tanrı Şehri Kudüs - Hasan Oral
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5000 yıla uzanan tarihiyle insanlığın kadim şehri Kudüs… 
Süper güç olma özelliğini yitirdiğin anda derhal diğer güçler 

tarafından ele geçirilmek istenen netameli bir yer! Ve onlardan 
kalan kutsal mirası canlı bir şekilde hissedebildiğimiz dünyadaki 
yegâne şehir.

Tanrı Şehri
Kudüs
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Tüm peygamberlerin bir şekilde yolunun 
kesiştiği Kudüs biz Müslümanlar için tarih 
boyunca yumuşak karnımız olmuştur diyebiliriz. 
İnsanoğlunun Uruş Halim’den Dar-üs Selam’a 
yani barış ve esenlik yurdu olarak adlandırdığı 
bu kadim şehirde, yaptığı güç mücadelesinin 
diğer şehirleri gölgede bıraktığı çok sayıda 
savaşlar meydana gelmesi bunun kanıtıdır. 
Ve yine aynı şekilde bu çarpışmaları adeta 
ayna etkisiyle asırlardır insanlık için yansıtan 
Süleymanlar şehrinde barışı inşa edebilmek 
için savaşın hakim olması da bunu destekler 
mahiyettedir. Şairin de dediği gibi “Kudüs, 
bir sınav kâğıdı, her mümin kulun önünde…” 
Hayatın yakınmalardan, acılardan, isyanlardan 
ibaret hale geldiği bir dönemde bu sınav kâğıdını 
nasıl dolduracağız bunu düşünmeliyiz. Hayata 
bakışımız da genelde, “Kara bahtım, kem talihim 
taşa bassam iz olur” anlayışı hakim... Aslında 
ne baht karadır ne de talih kötüdür. Eksik olan, 
yeterince çalışmamamız, tarihimizi çok kere 
hatırlamamız ve kendimize güvenmememizdir. 
Dünyanın geçirdiği bu buhran sürecinde 
ruhunu asırlardır kaybetmeyen aksine giden 
her ziyaretçisine bir şekilde ruhunu üflediği 
mukaddes toprakların öyküsünü bilmemiz son 
derece önemlidir. Zira içinde bulunduğumuz 
şartları doğru okuyabilmenin tek anahtarı 
budur. Tarihine kısaca göz gezdirecek olursak; 
geçmişteki büyük medeniyetlerin çoğunun 
günümüz Kudüs mirasına iz bıraktığı hemen 
göze çarpacaktır. Bunlardan birkaçına 
örnek verecek olursak İstanbul’un kurucusu 
Konstantin’ in annesi Azize Helena’nın inşa 
ettirdiği Kıyamet Kilise’sinden Kanuni Sultan 
Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan’ın inşa ettirdiği 
yetimhaneye hatta Hz. Süleyman’ın cinlere 
yaptırdığı Mervan Mescidi’ndeki kolonlar akla 
ilk gelenler olacaktır. Müslümanlar Kudüs’ü 
fethettiğinde Hz. Ali, Hz. Ömer’e şehrin 
anahtarlarını kendisi alırsa Müslümanların o 
şehre verdikleri kutsiyetin artacağını ifade eder. 
Bunun üzerine İslam halifesi Kudüs’e gider ve 
şehrin anahtarlarını patrikten alır. Aradan belli 
zaman geçer ve Kudüs, Haçlılar tarafından işgal 

edilir. Kudüs işgal altındayken Müslümanlar 
arasında bir yarış başlar. Her Müslümanın Kudüs’ 
e bir şey yapmasını isterler. Bir marangozda üç 
adet minber yapar. Minberleri yapan marangoz 
bir şekilde Tikritli Selahaddin ile karşılaşır. 
Selahaddin o minberleri ben dikeceğim der. 
Tikritli Selahaddin ise Selahaddin Eyyubi’den 
başkası değildir. Kudüs’ü haçlılardan alarak 
mukaddes beldeyi özgür kılar ve o minberlerden 
birini şu anki Mescid- i Aksa’ ya yerleştirir.

Öyle bir yer tasavvur ediniz ki tarih boyunca 
iki defa yıkılsa da üç defa kutsanmış ve 
tekrardan inşa edilmiş. Evet, birçok düşünürün 
de vurguladığı gibi okunarak, anlatılarak 
özümsenecek bir yer olmayan aksine ziyaret 
ederek içimizde hissederek anlaşılmasının 
mümkün olduğu bir yerde elbette atılan her 
adımda bastığımız yere bakarak tefekkür 
etmemiz gereklidir.

Kudüs’ü oluşturan değerler bir bütündür. 
Bunların içinde görülen yıkımlar diğerlerine 
de sirayet edecektir. Örneğin yukarıda adı 
geçen minberin fanatik bir Yahudi tarafından 
yakılması biz Müslümanlar için bir yıkımdır. 
Bu bir domino etkisi ile zaman içerisinde yok 
oluşlara varacaktır. Bu anlamda Kudüs’ü ele 
alırken tarihiyle, dini açıdan taşıdığı anlamıyla 
bir bütün olarak ele almak son derece önemlidir. 
Eğer bunu zihnimizde sağlayabilirsek Kudüs 
elbet bir gün tekrardan özgür olacaktır.

Hasan Oral
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi



Ruhumdan İnkişaf Eden Bir İştiyak - Hüseyin Cahit Şen
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Ruhumdan 
İnkişaf Eden Bir
İştiyak

Size Kudüs’ü Zeytindağı’dan Mescid-i Aksa’ya ilk bakış ve bir 
bardak naneli çay olarak tanımlasam ne dersiniz? Kelimelerin 

manaları ifade edemediği ya da ifade ettiği kitlenin mananın 
içeriğine vakıf olup olamayacağını düşündüğümden beri çoğu 
şeyi basitçe söylemenin peşindeyim. ’’Kudüs nasıldı?’’ sorusuna 
ne cevap verilebilir ki. Bu soruya verilebilecek onlarca cevabı tek 
cümleye yahut tek kelimeden oluşan bir cümleye indirgemem 
mana mefhumuna ters düşecektir. Lakin bu soru başından butlan 
bir soru olma hüviyetindedir çünkü mukaddes herhangi bir şeye 
‘’nasıldı’’ sorusunu sormak bize manasından ziyade olguları 
sormaktadır. İlk önce unutulmamalıdır ki ne yapıp ettiğimizden 
bahsetmek, turistik bir gezi için gayet doğaldır, lakin bizim gezi 
diye adlandırdığımız bu bizim olanı yakından tanıma fırsatı bir 
olgular kümesi değil, manalar denizidir ve gerekirse bu denizde 
kaybolmak en eftalidir. Bu soruya vereceğimiz cevap ‘’iyiydi’’ 
mi olacaktır? Onca çileyi, hasreti, mutluluğu bu kelimeye nasıl 
sığdırabilirsin ki. Çoğu ifade yaşanmış fiiliyatların üstünde 
bir manaya sahiptir ve bunu anca siz yani söyleyen kişi idrak 
edebilir. Söylediğiniz zümre bunun klasik bir ‘’iyi’’ ifadesi olarak 
algılayacaktır. Lakin ‘’iyi’’ adlı ifade binlerce duygunun karışımı 
bir helecanı ifade etmekte ve günümüz insanı açısından ‘’iyi’’ her 
yerde ‘’iyi’’ manasına gelmektedir. 

Bir yerlerden tanış gibiydik Aksa’ya. Hep içimizde var olan 
hasretini gün yüzüne çıkarmayı beklerken Zeytindağı’ndan 
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vuslatına nail olduk. Ben hiç Kâbe’ye çıplak 
göz ile bakmadım ama Kübbetüs-Sahra’yı 
gördüğümdeki o heyecanıma bakılırsa 
Kâbe’ye bakmak ne mukaddes bir şeymiş diye 
düşünmeden edemedim. Kelimeler susar bazı 
yerlerde, akıl da susar, kalbin konuşur, kalbin 
hisseder. Hani derler ya kelimeler kifayetsiz, 
bütün manalar manasız, ruh bedensiz kalır, 
öyle bir bakıştı benimkisi. Sanki ıssız vahalarda 
bir yudum su verenim gibi, denizler ortasında 

yaktın beni. Seni görmeden önce, yazılanların 
bu kadar beyhude, anlatılanlarınsa kuru laf 
olduğunu bilemedim. Sende yalnızlığımı 
gördüm ey Aksa, garipliğimi, çaresizliğimi, 
hiçbir hüzün makamına sığmayacak hüznümü 
gördüm sende. 

Hüseyin Cahit Şen 
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi



El-Aksa - Mehmet Zahid İlhan
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Bu yazımda dünyadaki en önemli şehirden 
bahsedeceğim. Biliyorum biraz iddialı bir giriş 
oldu ancak Kudüs’e gitmek nasip olan herkes 
eminim benden farklı düşünmüyordur.

Ben bu şehri tanıtabilecek kapasite ve bilgiye 
sahip olduğumu düşünmüyorum ancak sadece 
önemine vurgu yapabilirim. Ve bir Müslüman 
olarak o mükemmel şehirde geçirdiğim birkaç 
gün içerisinde yaşadıklarım ve hissettiklerimden 
bir parça sunabilirim sizlere.

Aslında Kudüs’e sadece Türkler Kudüs demiştir, 
normalde bölge Jerusalem veya Yaruşalim 
olarak isimlendirilmiştir. Anlamı barışın, 
selamın şehri olan Jerusalem’in tarihinde barışa 
neredeyse hiç yer yoktur. Şehir 53 defa saldırıya 
uğramış, 23 defa işgal edilmiş, 2 defa tamamen 
yıkılmıştır. Bu sayılar bile şehrin önemini ifade 
etmeye yetiyor.

Kudüs iki bölgeden oluşur: Yeni Kudüs ve 
Eski Kudüs. Yeni Kudüs Yahudilerin yerleştiği 
içinde tramvayı falan olan modern bir şehir. 
Ancak bizim ilgilendiğimiz kısım Eski Kudüs 
oluyor elbette. Eski Kudüs (Old City) yaklaşık 
150 dönüm arazi üzerinde Kanuni Sultan 
Süleyman’ın yaptırdığı surların içerisinde yer 
alır. Ve inanın bu alanda tarihi olmayan tek bir 
taş bile yok…

Tarihi olmaktan kastım kuru, yapay bir 
tarihsellik değildir. Bu şehirde her dinin bir 
yaşanmışlığı var. Hıristiyanlar için düşünürsek 
Hz. İsa’nın yaşamı, tebliği ve çarmıha gerilişi bu 

şehirde gerçekleşmiştir. Yahudiler için bu şehrin 
anlamı Davud (a.s.)’ın krallığı ve Süleyman 
(a.s.)’ın yaptırdığı tapınakla Hz. Musa’ya 
Tevrat’ta bahsedildiğine inanılan vaat edilmiş 
topraklardır. Müslümanlar için miraç hadisenin 
gerçekleştiği ve Kur’an2da bahsedilen, İslam’ın 
en kutsal  üçüncü şehridir. Jeopolitik konum 
olarak da Ortadoğu’nun tam ortasında, Akdeniz 
‘e 50 km uzaklıkta yer alır. Şimdi sorarım size 
hangi şehir Kudüs’ten daha önemli olabilir?

Şehre ait birkaç bilgi paylaştığıma göre yazımı 
biraz daha öznelleştirebilirim. Öncelikle bu 
şehre gitmek benim zihnimdeki dünyaya dair 
oturmamış taşları oturttu. Çünkü bu şehir 
dünyanın bir özeti gibi adeta, bu yüzden şehrin 
hali, dünyanın halinden pek farklı değil.

Kudüs’ün sadece Müslümanların elindeki 
dönemlerinde barış yüzü görmüş olması 
oldukça gurur verici. Ayrıca bu şehirde birkaç 
gün kalmanız bile Hıristiyanlığın içinin nasıl 
boşaldığını, Yahudilerin neden lanetli bir 
millet olduğunu anlamanız için yeterli bir süre. 
Bu anlayışa erdiğinizde kendi dinimize olan 
güvenimiz ve Müslümanlık bilincimiz artıyor.

Kafilemizdeki bir arkadaşımız “Kudüs’e 
gitmeyen adama kız vermemek gerek” demişti.  
Bence bu sözde haklılık payı var :) Çünkü 
oradayken kendinizi anadan doğma Müslüman 
gibi değil de bir mücahit gibi hissediyorsunuz. 
Yahudilerin sizi aşağılama çabaları, İsrailli 
askerlerin Mescid-i Aksa’ya girerken 
çantanızdaki çikolatayı bile içeri sokmaya izin 

El-Aksa
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vermemeleri ve havaalanlarında hiçbir neden 
yokken saatlerce bekletilmeniz içinizdeki cihad 
ruhunu alevlendirmeye yetiyor.

Ve inanın kardeşlerim Kudüs, Müslümanların 
elinden adım adım kayıp gidiyor. Ben de o 
beldeye gitmeden önce Kudüs ile ilgili haberleri 
duyduğumda pek ilgilenmezdim, kulak tıkardım, 
hatta -Allah affetsin- her zaman olan şeyler işte 
derdim. Ancak durum öyle değil. Orada zulüm 
var ve bu zulüm sizin için TV haberi olmaktan 
çıkıp gerçek yüzünü gösterdiğinde içinizde bir 
şeyler yapmalıyım düşüncesi oluşuyor. 

sKudüs sokaklarında dolaşırken Filistinli halk 
size kurtarıcı gözüyle bakıyor ve kendinizi 
o toprakların sahibi gibi hissediyorsunuz. 
Unutmayalım ki 1517’de Yavuz Sultan Selim 
Han’ın şehri fethi ile 1917’deki İngiliz işgaline 
kadar şehre 400 yıllık barış sunanlar biz 
Türkleriz.

Bir Filistinli amca bize şunları söylemişti: “İHA 

ve SİHA’larınızla gelin ve bu şehri bombalayın, 
biz ölmeye hazırız”. Bu öylesine söylenmiş bir 
söz değildi. Yahudiler bu insanların yurdunu 
işgal ediyorlar, gençleri hapse atıyorlar, 
mahalleleri arasına duvar örüyorlar ve bunlar 
şaka değil gerçekten oluyor.

Son olarak anladım ki Kudüs’ü kurtaracak 
hareket Gazze’de, Kahire’de, Şam’da, Bağdat’ta, 
değil Türkiye’de yeşerecek. Ve o hareketi 
imkânı olsa arkasına bakmadan ülkesini terk 
edecek sözde vatanseverler değil sen, ben ve biz 
ateşleyeceğiz.

Mehmet Zahid İlhan 
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi



Kudüs-ü Şerîf - Muhammet Zahit Akyüz
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Kudüs... Birçok peygamberden iz taşıyan 
mübarek şehir. Hz. Süleyman’ın inşa ettiği, 
peygamberler eliyle düzeltilen Harem-i Şerîf... 
İslam ümmetinin en kutsallarından biri. 
Miraç Gecesi tüm peygamberlerin arkasında 
saf tuttuğu ilk kıble... Hz. Ömer’in fethettiği, 
Selâhaddin Eyyûbi’nin Haçlıların elinden aldığı, 
Yavuz’un Osmanlı himayesine aldığı mukaddes 
belde...

Bu kutlu yolculuğa çıktığımız ilk günden dönüş 
yaptığımız son ana kadar geçen süre zarfında 
aslında yaptığımız şey bir cihat olayıydı 
diyebilirim. Tel Aviv’e indiğimiz andan itibaren 
başlayan o psikolojik baskı, işin ne boyutlarda 
olduğunu bize anlattı. Bizi tuttukları o gereksiz 
sürede bizimle alay edercesine bekletmeleri, 
sabrımızı sınamaları ama buna rağmen bizim 
orada gösterdiğimiz vakur duruş takdire 
şayandı diyebiliriz. Bu sıkıntılı bekleyiş sonrası 
Kudüs’e doğru çıktığımız o yol esnasında (70 
km) her geçen dakika, her geçen süre bizi daha 
da heyecanlandırdı. Sanki Kudüs, Mescidi-i 
Aksa bizi çağırıyormuş gibi, sevgilinin sevdiğine 
gidişi gibi ve bir ananın evladına kavuşması 
gibi garip duygularla yolları her geçen dakika 
aşmaya başladık. Heyecanımız da arttıkça 
artmaya başladı. Ve nihayet Zeytindağı’na 
geldiğimiz o vakit o muhteşem ötesi güzellik ile 
karşı karşıya kaldık. Suphanallah. Bu ne güzellik, 
bu ne kutsî bir şey! Otobüsten inip o mübarek 
topraklara ayak bastığımızda sanki binlerce yıl 
öncesine seyahat etmiş gibi hissediyorsunuz. Ve 
o muhteşem manzara ile günbatımı eşliğinde 
baş başa kalıyorsunuz. 

Ertesi gün sabah namazı için yola 
koyuluyorsunuz. Ve o mübarek yeri uzaktan 
seyretmek yerine bu sefer onu iliklerinize 
kadar işlemiş oluyorsunuz. Elhamdülillah. Kıble 
Mescidi’nde kıldığımız namazımızın ardından 
mescidin mütevazı bir yerinde Kudüs İmamı ve 
ona eşlik eden mübarek bir zâtın eşliğinde zikir 
ve meşk dinlemek ayrı bir zevk verdi bizlere. 
Tur rehberimize de ayrı bir parantez açmak 
istiyorum. Bu kadar işini hakkıyla yapan, içten, 
samimi ve bir o kadar da sizi oraya bağlayan 
bir insan ile orada olmak da bizim nasibimizdi 
diyebilirim. Diğer üstatlarımızın da bizlere 
eşlik etmesi bu güzel programımızı daha da 
güzelleştirdi.

Kudüs, Mescid-i Aksa öyle bir yer ki insanlığın 
başladığı insanlığın sona ereceğine inanıldığı bir 
mekân. Bütün dinlerin kutsalı. Peygamberimizin 
Mescid-i Haram’dan buraya geldiği ve buradan 
semaya yükseldiği bir mekân. Hz. Ömer’in, 
Selahattin Eyyûbi’nin, Yavuz Sultan Selim’in 
fethettiği ve cennet mekân Abdülhamid’in 
muhafaza ettiği kutsal bir şehirdir… Ve bu, 
Kudüs’ün biz Müslümanlar için ne kadar mühim 
bir yer olduğunu göstermektedir. 

Aynı şekilde Yahudiler ve Hristiyanlar için de 
bir o kadar mühim bir yer olmuştur. Aslında 
sıkıntı da burada başlıyor. Daha önce de 
denildiği gibi Kudüs’e hâkim olan tüm dünyaya 
hâkim olur ve olmuştur da zaten. Bugün 
Kudüs’te verilen mücadeleler hep bu yüzden 
olmuştur. Müslümanların uyuması, kendi 
kendileriyle mücadelesi, bir türlü bir araya 
gelememeleri ne yazık ki Yahudilerin işini çok 

Kudüs-ü 
Şerîf
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daha kolaylaştırıyor. Kudüs’ün biz Müslümanlar 
için ne kadar önemli bir yer olduğunu bir türlü 
idrak edemiyoruz. Belki de bugün İslam âlemindeki 
akan kanların, kaosun, acının, zulmün en önemli 
sebeplerinden biri de Kudüs’e karşı olan tutumdur 
diyebiliriz. Biz tarihte ne zaman Kudüs’e hâkim 
olduysak Müslümanlar hep huzur içinde olmuştur. 
Bu yadsınamaz bir gerçektir. Bundan dolayıdır ki 
biz Müslümanlara çok iş düşüyor. Tarihten de gelen 
gücümüzle, tecrübemizle bu esaretten kurtuluşun 
anahtarı biz olacağız ve olmak zorundayız. Son 
sözümüz şudur ki: Allah nûrunu tamamlayacaktır!

Muhammet Zahit Akyüz
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, İslami İlimler Bölümü 



Kudüs’ün Kandilleri - Süleyman Nurullah Şen
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İnsan yâreni bilir veremez ellere seni 
Rengine hayran geceler yeryüzünün gülşeni
Evvel u âhir gizlidir tabakât-ı teninde
Levh-ı mahfûzdaki manâda ve kalb-i ceninde

Leyl u nehâr gelir geçer bir belde-i tayyibe
İbrahimin mirâsı Sultân-ı Âlem Habîbe
Dinler seni görmez de bilir tahtındaki cevher
Nâgâh belirir de doğar yine şarkında seher

Âfâkını aşkın yakıyor mahvediyor aşkın
Kandilleri aşkın yanıyor asırları aşkın
Ne hazin zamandır seven uzak sevdiği yâre
Üzülür ağlayamaz özler de gitmeye çâre

Sesi yok bulamaz mı acep o yârene bir yol
Üzülür anlatamaz derdini her yer karakol
Dudaklardaki türküsü çağlar yankısı çağlar
Uzletteki Meryem gibi vecd ile ağlar ağlar

Kıble-i sâni gibi geçmiş murdar ellerine
Rabbim ne olursun dualarımız sellerine
Ekle bir mislini de Firavun ve ordusuna
Lanetin gönder tez elden kahpelerin soyuna

Ziyasıyız handesiyiz gülşeninin nuruyuz
İslâmın gür neferleri Hak dinin onuruyuz
Bizler Kudüs’ün kandilleri engin ve duruyuz

Süleyman Nurullah Şen
İlim Yayma Vakfı, Vefa Yurdu

İstanbul Teknik Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Kudüs’ün
Kandilleri



Dostlarıyla uğraşanlar,
düşmanlarıyla
savaşamazlar.
Selahaddin Eyyübi



“Vefa’dan Taşan İlim”
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