
Fetih Nesli Yavuz Sultan Selim’in İzinde 

Şerefli tarihimiz ve cennet mekân ecdadımız adım attığı toprakları yeşertmiş ve dokunduğu gönülleri 

daima feraha erdirmiştir. İlk kıblemiz, yeryüzünde inşa edilen ikinci mescit ve üçüncü kutsal 

mekânımız olan Mescid-i Aksâmızın ilk Fatihi Hz Ömer (r.a.), Kudüs’ü fethinden sonra Hristiyanlar için 

eman vermiş onları dinlerini yaşamakta özgür bırakmakla kalmamış, ibadethanelerine dahi özen 

göstermiştir.  Büyük komutan Selahattin Eyyubi Kudüs’teki zulümlere son verdiğinde aynı yolu 

izleyerek Kudüs’ü tekrar barış şehri haline getirmiştir. 

Mercidabık’ta kazandığı zaferden sonra Mısır seferine hazırlanan Muzaffer Komutan Yavuz Sultan 

Selim, 31 Aralık 1516’da Kudüs’ü ziyaret ederek tüm dünyaya asıl gücün gönülleri fethetmek 

olduğunu göstermiş ve Kudüs halkına aynı emânnameyi vermiştir. 

Tarihe isimlerini altın harflerle yazdıran bu büyük komutanlarımız tüm dünyaya güçlünün haklı değil, 

haklının güçlü olduğunu göstermişlerdir. 

Bugün Filistin topraklarını işgal edenlerin güçlü oldukları için haklı olduklarını zannetmeleri büyük bir 

gaflettir. İşgale kadar olan yaklaşık 3000 yıllık Kudüs tarihinde toplamda 70 yıldan daha az mazileri 

olduğu halde bu toprakların kendilerine vaad edildiğini iddia edenler işgalden bu güne kadar geçen 73 

yılda bu topraklara kan ve gözyaşından başka bir şey getirememişlerdir. Çünkü bu topraklar 

kendilerinin iddia ettikleri gibi Allah tarafından değil, İngiltere dışişleri bakanı Arthur Balfour 

tarafından vaad edilmiştir. 

Özellikle korona virüs salgınını bahane ederek zulümlerini daha da şiddetlendiren ve tüm uluslararası 

hukuku hiçe sayan ve güya kendisini bir hukuk devleti olarak tanımlayan işgalci İsrail gün gelip 

kendisinin de bu hukuka ihtiyacı olacağını göz ardı etmektedir. Oysa tarih boyunca hiçbir zalimin 

yaptığı yanına kar kalmadığı gibi bundan sonra da kalmayacaktır. 

Âlemlerin Rabbi Allah mazlumlar için bir Ömer bir Selahattin bir Yavuz daima gönderecektir. Çünkü 

Yavuz Sultan Selim’in torunları Kudüs davasına sahip çıkmaktadır. Mescid-i Aksâ özgür oluncaya kadar 

da bu davayı terk etmeyecektir.  

3 yıl önce bu anma etkinliklerine birkaç kişi ile başlamıştık. Geçen yıl 40 kişiydik. Bu gün burada 

toplanan kalabalık gösteriyor ki Kudüs bilinci her geçen gün daha da artmaktadır. Artık adet haline 

gelen bu güzel anma programın gelenekselleştiren kardeşlerimize bu vesileyle teşekkürü bir borç 

biliriz.  

Özellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 31 Aralık gününde Yavuz’un kabrinin bulunduğu camide Yavuz’u 

anarak bir etkinlik yapmak suretiyle dualarla yâd edilmesini sağlaması, bunun yanında Yavuz’un 

milletimiz nezdinde anılması tarihsel miras ve medeniyet sorumluluğumuzun bir gereği, ecdadımıza 

karşı da bir vefa borcumuz olduğu unutulmamalıdır. 

Hucurat Hareketi, Devleti Aliyye Ocakları ve 55 sivil toplum kuruluşundan müteşekkil Kudüs Şûrası 

adına düzenlenen bu programa katılan siz kıymetli Yavuz Sultan Selim’in torunlarına ve kıymetli basın 

mensuplarına teşekkür ederiz. 
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