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          Kudüs ve Mescid-i Aksa Bizim için ne ifade eder ve neden bu sempozyum  

 

 

               Tevhid inancının temel unsuru Allah’ın vahdaniyetini imanın temeli olarak kabul 

etmek ve insanın hayatını düzenleyen her hususun vahye dayalı olduğuna inanmaktır. Bu 

çerçevede iman şekillenince vahyen Cenab-ı Allah’tan gelen her emir ve nehyi itirazsız kabul 

edip kutsiyetine iman etmek zaruri bir hal olur. Tevhid inancının genel ilkeleri dahilindeki 

ibadetlerden önemli bir kısmı zaman ve mekana bağlıdır. İşte bu ibadetler zaman ve mekana 

bağlı olunca belli zaman ve mekanlar da bu ibadetlerin bir kısmını oluşturur ve dolayısıyla bazı 

zaman ve mekanlar ibadetlerin tamamlayıcı unsurları olarak kutsallık özelliğini kazanırlar. 

 Bugünkü konumuz olarak İslam'ın kutsal şehirlerinden bir olan Kudüs, Beytü'l-Makdis, 

Mukaddes Şehir, el-Kuds ve Kuds-i Şerif gibi isimlerle anılır.   

      Bu çerçevede ilk insan ve ilk Peygamber olan hz. Adem (a.s)’ın yer küresine indirildiği ve 

yeryüzünde ilk ibadetini yaptığı yerler kutsal sayılmış ve bu kutsallık önemli ibadetler için 

mekan kabul edilerek kutsallıkları nesilden nesile devam etmiştir.   Daha sonra Hz.İbrahim’in, 

hanımı Hacer ile oğlu İsmail’i alıp Bekke/Mekke vadisine yerleştirmesinden sonra Cenab-ı 

Allah’ın hikmetiyle İsmail’in ayakları altında fışkıran zemzem suyu; hz. İbrahim’in kurban 

kesme mekanı olan Mina ve Müzdelife gibi yerler mukaddes mekanlar olmuştu. Aynı şekilde 

İbrahim ve oğlu İsmail (a.s) tarafından Allah’ın emri üzerine insanlar için bir ibadet mekanı 

olarak diye inşaa edilen Kâbe, bütün insanlık için kutsal bir mabed olarak kabul edilmiştir.  

 Hz. Musa’nın ilk vahyi aldığı mekan olan Tuva vadisi (Ta-Ha, 20/12) ile levhaları aldığı 

Tur Dağı, (et-Tur,1; et-Tin,2),  hz. Davud’un yaptırdığı ve oğlu Süleyman tarafından 

tamamlanan Mescidi Aksa ile Hz. İsa’nın doğduğu mekan Beytullahm vb. yerler kutsal yerler 

olarak kabul edilmiş, kutsallıkları vahiyle te’yid edilmiştir.   

     Rasulullah’ın Yesrib’e hicret etmesi üzerine O’nun talimatıyla sınırları belirlenip “hicret 

yurdu”  olarak kabul edilen ve “Peygamber şehri” anlamına gelen “Medinetu’n-nebi” adıyla 

anılan bu şehir ve burada peygamber ve arkadaşları tarafından inşa edilen ve Mescidu’n-nebi  

diye anılan mescid de bu kutsal mekanlar arasında yer almıştır. 

    

 Bütün bu kutsal mekanlar içinde dünya tarihinin son otuz asrında üç Peygamber’in 

getirdiği dinlerin mensupları tarafından kutsal kabul edilen Kudüs ve Mescid-i Aksa adeta 

paylaşılamamaktadır. Ancak bu şehrin ve içindeki kutsal mekanların kutsallığı Allah tarafından 

belirlendiğine göre Allah’ın indirdiği hükümler ve şeriatler çerçevesinde değerlendirilmesi de 

yine vahy-i İlahî gereğidir. Kudüs ve Kudüsteki kutsal yerlerin paylaşılamaması meselesine 
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biraz sonra gelmek üzere son ilahi vahyin ve son Peygamber’in Rabbinden aldığı ahkâma dayalı 

olarak kutsallıklarının en son durumlarını incelemeye çalışalım.  

   Kur’an-ı Kerim’in Mescid-i Aksa’dan sözederken etrafının mübarek kılındığını ifade 

etmiş olması son derece manidardır. “Kulunu geceleyin Mescid-i Haram’dan etrafını 

mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren (Allah) bütün eksikliklerden münezzehtir. 

Ona ayetlerimizden bazısını gösterelim diye (bu yolculuğu yaptırdık). Şüphesiz ki O, 

işitendir görendir.” (el-İsra, 17/1).   

 Yeryüzünde Mescid-i Haramdan sonra ikinci mukaddes mescidin Mescid-i Aksa 

olduğu Peygamber’den (sallallahu aleyhi ve sellem),  bize kadar ulaşan hadislerle 

anlatılmaktadır.  Bu mübarek mescid, daha önceleri var olan fakat yıkılmaya yüz tutmuş iken 

hz. Davud (a.s) tarafından inşasına devam edilip Süleyman (a.s) tarafından tamamlanmıştır.  

 Kutsal mekanların yönetimi Salih ve Allah’a itaat eden kimselerin elinde olmasını 

cenab-ı Allah belirlemiştir. ان االرض يرثها عبادي الصالحون “Yer yüzüne salih kullarım mirasçı 

olacaklardır.”  Zira bütün kutsal mekanlar Allah’ın hükümlerini yeryüzünde en mükemmel 

şekliyle uygulayan ve Allah’ın razı olacağı adalet ilkelerine ve tam anlamıyla tevhide bağlı adil 

ve vahye dayalı bir yönetim tarafından yönetilmelidir. Zira yeryüzüne Salih kulların mirasçı 

olabileceğini Cenab-ı Allah hükme bağlamış ve bu durum adeta bir sünnetullah olmuştur.  

  Bunun için de Allah kırk yıl müddetle Tih Çölünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere 

cezalandırdığı ve Musa’ya hitaben “Artık sen de o fasıklar topluluğu için tasalanma” 

buyurarak kutsal mekanlara fasıkların sahip ve mirasçı olamayacağını bildirmesi bu hükmü 

kesinleştirmiştir, ( el-Maide, 5/20-26). 

   

 Bu olayların ardından Cenab-ı Allah yeni bir Peygamber göndererek mukaddes emaneti 

yeni bir mü’min kitleye miras bırakmayı arzu etti ve İsa (a.s)’ı büyük mucizelerle göndererek 

İsrailoğullarının yeniden tevhide davet edilmesini istedi. Ancak Yahudiler, Zekeriya ve Yahya 

gibi Hz. İsa’yı da öldürmek isteyince Allah bu peygamberini onların şerrinden korudu ve kendi 

katına aldı.   

       Bütün bu olaylara baktığımızda İsrailoğulları kendilerine vadedilen bu toprakların değerini 

kavrayamamış hep Allah’a isyan etmiş, peygamberlerin kanını akıtmış ve Allah’ın dinini ve 

tevhid inancını korumaları gerektiği halde buna yanaşmamış olduklarından dolayı 

cezalandırılarak ebediyen bu kutsal mekanlara sahip olmaktan uzak tutulmuşlardır.  

  Nihayet ahir zaman Peygamberini tüm insanlığa gönderen Cenab-ı Allah yeryüzünün 

son mirasçılarını görevlendirmek ve tevhid inancına sahip çıkarak yeryüzünün bütün mukaddes 

mekânlarına mirasçı olmalarını istemişti. وما ارسناك االرحمة للعالمين“Biz seni alemlere rahmet 
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olarak gönderdik” buyuran Allah, Peygamberine bu tebliğ görevinin yanı sıra kutsal 

mekanların emanetini de tevdi’ etmişti. İşte bu mukaddes mekanların hz. Peygamber’e 

(sallallahu aleyhi ve sellem) tevdi’ edildikleri gün, yukarıda söz konusu ettiğimiz İsra ve Miraç 

günü idi. Cenab-ı Allah bu mekanların yönetimini adeta ona vermek üzere bir gece yürüyüşüyle 

Kudüs’e götürüp bütün Peygamberlerle buluşturdu. İşte İsra ve Mirac gününde İsrailoğulları 

peygamberlerini görev yaptıkları yerlerde diğer bütün peygamberlerle birlikte hz. 

Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem), huzurunda buluşturup hepsine imam kılınması ve 

Rasulullah’ın onlara namaz kıldırması bütün peygamberlerin en üstünü ve önderleri olduğunu 

göstermektedir.  İşte bu gecede bu merasimle Cenab-ı Allah emaneti ve kutsal mekanların 

nöbetinin bayrağını son Peygamberine vererek Mescid-i Aksa’nın ve etrafının O’nun ve 

ümmetinin yönetimine bırakıldığını gösteriyordu. Resulullah Muhammed’in Mekke’den alınıp 

Kudüs’e bir gece yarısı götürülmesinin hikmeti bu olmalıdır. Yoksa miraç olayı Mekke’den de 

gerçekleşebilirdi. Allah onu katına Mekke’den de yükseltmeye Kâdirdir. Ancak Kudüs’te, 

Mescid-i Aksa’da böyle bir buluşma ve birlikte ifa edilen böylesi bir ibadetin başka bir anlamı 

olmamalıdır. Bu bir devr-i teslim merasimi idi. Allah hz. İbrahim’in bir oğlu İsmail’in mirası 

olan Mekke ve çevresini onun torunu ve bölgenin sâkini ve mensubu sıfatıyla hz. Muhammed’e 

vermişti. Kudüs buluşması da hz.İbrahim’in diğer oğlu Ishak’ın mirası olan Kudüs ve çevresini 

de İsra gecesinde yine O’na hediye etti. İslam tarihinde ilk iki büyük mescidin inşa edildiği 

Mekke ve Kudüs şehirlerinin anahtarları, bağırlarında bulundurdukları mescidleriyle beraber 

son nebi hz. Muhammed’e (sallallahu aleyhi ve sellem) bu şekilde teslim edilmiş ve kıyamete 

kadar onun ve ümmetinden salih kimselerin yönetimine verilmiştir.  

         Hz.Peygamber  İsra olayından önce de Mekke devri boyunca ibadetlerini Kudüs’e doğru 

yönelerek yapmış, namazda Mescid-i Aksa’yı kıble edinmişti. Kudüs’ün  Müslümanların ilk 

kıblesi olması onun İslam dini nazarındaki kutsallık ve önemini bariz bir şekilde 

göstermektedir. İlk kıble ve İsra ve Mirac’ın mekanı olan bu mukaddes şehir ve içindeki kutsal 

mescide verilen değer, İslam dininin önemli bir ilkesidir.  

           Ayrıca İslam’da ibadet maksadıyla yapılan seyahat ve ziyaretlere verilen önem 

çerçevesinde kutsallığı naslarla belirlenen mekanların Rasulullah tarafından sınırlandırıldığını 

gösteren hadis ile de Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber şöyle buyuruyor: “Üç mescid dışındaki mescidlere ziyaret için 

yolculuğa çıkılmaz. Mescid-i Haram’a, Benim bu mescidime ve Beytu’l-Makdis’e.”     

Mescid-i Aksa’nın diğer iki mescid ile birlikte anılması İslam’ın ve hz.Peygamber’in bu 

mescid’i kutsal bir mescid ilan etmesidir. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, son peygamberden önce 
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gelip geçen peygamberlerin getirdikleri şeriatların, Cenab-ı Allah tarafından ve onun irade ve 

meşietiyle  neshdilmesi ve son şeriatın indirilmesinin sonucu olarak Mescid-i Aksa ve çevresi 

İsra gecesinde hz. Muhammed ve ümmetine devredilmiştir.  

  

                                                         *****             ***** 

Sonuç olarak kutsal mekanlara Salih kullar sahiplenirse kutsallıklarına paralel olarak 

korunurlar. Temennimiz İslam dünyasındaki uyanış ve direniş hareketlerinin gittikçe güç 

kazanması bu kutsal mekanların tekrar Allah’ın kendilerinden razı olduğu salih kulların eline 

geçmesidir. Bunun da ilk işaretlerinin görülmeye başlanmış olması bu ümidi daha da 

arttırmaktadır. İslam dünyasında gittikçe güçlenen Müslümanlar bir gün mutlaka işgal altındaki 

bu toprakları kurtaracak ve yeniden Salih ve mü’minler yeryüzüne mirasçı olacaklardır. 

                                                            **** 

Ama maalesef İslâm’ın mübarek ve kutsal Kabul ettiği ilk kıblemiz Mescid-i 

Aksa’yı yüreğinde taşıyan şehir 60 yıldır Yahudi işgali altında… Esir, boynu bükük, her 

gün şehitler veren, bağrında milyonlarca mağdur ve mazlum barındıran Filistin’in 

başkenti Kudüs…İslam dünyasının kanayan yarasının sürekli kan damlatan kalbi 

Kudüs… Bu şehrimiz tarihimiz boyunca defalarca saldırıya ve işgale maruz kalmıştır. 

Hz. Resül, Peygamberimiz Muhammed’den (s.a.v) İsra ve Miraç yadigarı olarak kalan 

ve Cenab-ı Allah’ın bu ümmete tevdi’ ettiği kutsal şehir, İslamî fetihten sonraki tarih 

diliminde de iki kez esir düştü. Haçlılar beşinci/onbirinci  yüzyılda bir dönem bu kutsal 

mekanı ele geçirdiler. Fakat bu işgal uzun sürmedi… Zira İslam ümmeti bu acıya 

dayanamadı, bu zilleti kabullenemedi. Bu mübarek şehrin işgalini ve esaretini bir asra 

yakın bir müddet kalbinde ızdırab taşıyarak sabırla yeniden fethetmeye azmetti ve bu 

azmini gerçekleştirdi. Ümmetin dava sahibi imanlı mensupları bu işgale karşı direnmeyi 

bir görev kabul ettiler. Nihayet Salahaddin el-Eyyubî gibi şanlı bir Müslüman kumandan 

bu şehrimizin işgalini ve esaretten kurtulması meselesini kendisine dert edindi.  

 Salahaddin tarafından Kudüs’ün yeniden fethedildiği günler öncesinde yaklaşık 

yarım asır süren heyecan dolu bir dönem yaşandı. İşte o günlerde herkesin kalbi Kudüs 

için çarpıyordu. Şairler Kudüs için şiir yazıyorlardı. Marşlar Kudüs için çalınıyordu. 

Anneler bebeklerini uyutur ve avuturken Kudüs ninnileri ve marşları söylüyordu. 

Gençlerin ağzında hep Kudüs vardı. Kudüs’ün işgali zihinleri işgal ediyordu. Her dava 

sahibi Müslüman’ın kalbinde Kudüs taşınıyordu. Kalplere hâkim olan bu mübarek 

belde, orduları harekete geçiriyor, konferans ve toplantılar Kudüs için yapılıyordu. İlim 

adamları öğrencilerine, kumandanlar askerlerine hep Kudüs’ü hatırlatıyor ve esaretinin 
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bitmesi gerektiğini zihinlerinde sürekli tutmalarını istiyorlardı. Kısaca her mü’min ve 

her Müslüman “ben Kudüs için ne yapabilirim?” sorusunu kendi kendine soracak 

duygu ve sorumluluğu taşır olmuştu. İlim adamları, devlet adamları, kumandanlar, 

askerler, esnaf ve tüccar, sanatkâr, âmir-memur, genç-ihtiyar, anneler babalar ve 

çocuklar herkes, herkes bu soruyu soruyor ve sorumluluktan kurtulmanın yollarını 

arıyordu. “Ben Kudüs İçin ne yapabilirim” 

 Zira Kudüs’ün işgal altında olması bütün bir ümmeti sorumlu konumda 

tutuyordu. Herkes bu durum karşısında bir sorumluluk taşıyor ve kendi kendisine bir 

konum biçmeyi de görev kabul ediyordu. Zira ümmetin ilk kıblesi haçlıların işgali 

altındaydı. “Ben Kudüs için ne yapabilirim” sorusunu hep kendi kendisine soran  

ümmetin ferdleri bazen bu cevabı yine kendileri buluyorlardı. 

Haçlı işgalinin sürdüğü o elim dönemde Atabeklerden Nureddin Mahmud Zengi 

zamanında yaşayan Halepli bir marangoz bu soruyu kendi kendine sorunca cevabını 

yine kendi mesleği ve imkanları içinde bulmuştu. Bir marangoz Kudüs’ü nasıl kurtarır 

veya oturduğu Halep’teki dükkanından bu şehrin işgalden kurtulması için ne 

yapabilirdi?  Savaşa mı gitmesi gerekir, belki yaşı müsait değildi. Belki çoluk çocuğunu 

emanet edeceği kimse yoktu. Ama “Ben Kudüs için ne yapabilirim” sorusunu da 

zihninden asla eksik etmezdi. Bir marangoz Kudüs için ne yapabilir diye sürekli 

düşünürken zihni Kudüs’ün fethi ile meşgul olduğundan hatırına hemen bir görev gelir. 

Benim de görevim budur der: “Ben bir marangozum, yarın Allah’ın izniyle Kudüs 

fethedilecek ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşacaktır. Ama ne yazık ki 

zalim haçlılar bu mescidin minberini yok etmişlerdir. O halde ben de bu yüce mescide 

güzel bir minber yapabilirim. Bir marangoz olarak benim de bu şehre katkım bu 

olabilir.”  Bir mü’minin düşüncesi, bir Müslüman’ın zihni budur. Her insanın kendi 

çapında kendi imkanlarıyla yapabilecekleri vardır. Önemli olan neyi yapabileceğini 

düşünmektir. Minberi aylar süren bir gayret sonucunda yapar bitirir ve dükkanının bir 

kenarına koyar. Ben hayatta iken Kudüs işgalden kurtulur ve Mescid-i Aksa 

özgürlüğüne kavuşursa kendi ellerimle bu minberi götürür yerine yerleştiririm, yok eğer 

ben o fetih günlerinde hayatta olmaz isem, Müslümanlar bu minberi o mübarek şehri 

fethedecek olan kumandana teslim etsin ve Mescitteki yerine yerleştirilsin. Bu minber 

tam kırk iki yıl o marangozun dükkanında bekler. Sonra Kudüs Salahaddin tarafından 

fethedilince olayı bilen bu büyük kumandan derhal Haleb’e bir heyet gönderip minberi 

Kudüs’e getirtir ve yerine yerleştirir.  
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Minber 26 Receb 583 /1187 tarihinden 21 Ağustos 1969 tarihine kadar tam 782 

yıl yerinde kalır.  Ancak Mescid-i Aksa Siyonist işgalin fanatikleri tarafından yakılınca 

sadece birkaç parçası elde kalır. Bu gün bu parçalara bakılarak minber yeniden 

Türkiye’de yapıldı. Ve yerine ulaştırıldı.Minber burada yapıldığına gore yeni Fatihini 

de buradan bekler. 

Ama ne yazık ki maalesef bu gün Kudüs hâlâ işgal altındadır ve hem de altmış 

yıldan beri süren bir Siyonist işgal… Irkçı, zorba, faşist ve batının desteğini arkasına 

almış, alabildiğine şımarık ve küstahça tavrıyla insafsızca zulmüne devam eden Yahudi 

işgali… Ve bunun karşısında büyük bir İslam dünyası, eli kolu bağlı olarak duruyor. Bu 

toprakları 7 Haziran 1967 tarihinde kaybettiğimizde Filistin ile ilgili böyle bir direniş ve 

bilinç varolmadığı gibi o günün İslam dünyasının başında bulunanlar da daha çok ABD 

ile Avrupa’y bağımlı   yönetimlerdi. Bugün oluşan İslamî hareket ve İslamî bilinç 

yönetim kadroları üzerinde belli ölçüde de olsa bir etki yapmış ve genel halk kitlesinde 

önemli bir düzeyde bir Filistin’i dava edinme bilinci ortaya çıkarmıştır. Bu bilinç ile 

Halepli marangozun sahip olduğu bilinç hemen hemen aynı ortak paydaların bilincidir. 

O günlerde haçlı işgaline son verme heyecan ve gayreti vardı. Bu gün de bilinçli 

Müslümanların Filistin’e sahip çıkma ve Mescid-i Aksa’yı esaretten kurtarma arzusu ve 

gayreti vardır. Bu konuda hassas olan ve elinden geldiğince gayret eden Müslümanlar 

“Kudüs için ben ne yapabilirim” sorusunu sürekli olarak kendi kendilerine sormak 

zorundadırlar. Her Müslüman bu soruyu zihninde sürekli olarak canlı tutarsa, 

önümüzdeki yıllar Kudüs’ün geleceğinin daha da aydınlık günlere taşınacağı anlamını 

verecektir.  

              Aynen Kudüs’ün haçlı işgalinden kurtarıldığı günlerde olduğu gibi herkes 

Salahaddin el-Eyyubi’nin taşıdığı bilinç ve sahip olduğu duyguya sahip olursa bu mübarek şehir 

elbette esaretten kurtulacaktır. Salahaddin Kudüs işgali günlerinde şöyle düşünüyordu:  

“Kudüs işgal altında iken bir Müslüman nasıl olur da gülebilir, Kudüs işgal altında 

iken bir Müslüman nasıl olur da rahat uyku uyuyabilir, Kudüs işgal altında iken bir 

Müslüman nasıl olur da rahat bir yemek yiyebilir ve rahatça bir su içebilir…”   

    Eğer bugün de bu ümmetin bütün ferdleri bu duyguyla yaşar ve bunu hayatının bir 

parçası haline getirirse, etrafı Allah tarafından mübarek kılınmış olan bu şehir ve mukaddes 

mescid, Yahudilerin kirli ellerinden kurtulacaktır. Hz. Peygamber’in 23 yıllık peygamberlik 

müddetinin ve 23 yıllık namazlarının 14 yılını ona doğru yönelerek kıldığı mukaddes mekan, 

etrafı mübarek kılınmış mescid ve kutsal şehir Kudüs, kırk yedi yıldan beri işgal altında... 
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İşgalin altmışıncı yılında ve Salahaddin tarafından yeniden fethinin 830. Yılında elinden 

bir şey gelmiyorsa Cahid Zarifoğlu tabiriyle “farzet ki körsün…bir taş al ve at…  

 Elinden bir şey gelmiyorsa günde bir ekmek parasını da mı bu dava için, Kudüs ve 

Filistin için ayıramıyorsun?…Her Müslüman’ın bu konuda bir şeyler yapabileceğine 

inanıyorum…Ancak altmış yıldır süren bu işgali unutmaz isek… 

İşte bu sempozyumun akdedilmesindeki gaye burada yatar… 

 

 

 

 


