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AÇILIŞ KONUŞMALARI

PROF. DR. MEHMET DURSUN ERDEM
[KONUŞMA METNİ]
Sayın protokol, değerli akademisyenler ve sevgili öğrenciler,
Gazi Üniversitesi, El-Kudüs Üniversitesi ve Turkish Studies dergisinin işbirliğinde düzenlenen
Incsos 2018- II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne hoş geldiniz.
Niçin pek çok teknik ve akademik zorluk; diplomatik ve siyasi riske rağmen Kudüs diye soranlar
oldu/oluyor?
ÇÜNKÜ;
Bugün bu coğrafyada bilimsel bir organizasyon düzenlemek, benim için gerçekten mutluluk ve
gurur vericidir. Bildiğiniz üzere Kudüs, kadim medeniyetlerin en eski şehirlerden biridir. Hıristiyanlar,
Yahudiler ve Müslümanlar için kutsal bir şehirdir. Üç semavi dinin burada mazisi ve tarihi mabetleri
vardır. Aynı zamanda peygamberler şehridir Kudüs… Eski Ahid'e göre Hz. İbrahim'in oğlu İshak'ı kurban
ettiği, İslam kaynaklarına göre eşi Sare ile uğradığı ve kabrinin bulunduğu mekândır. Hz. İshak'ın
yaşadığı, Hz. Yakup'un evlat hasretiyle gözlerini kaybettiği, Hz. Yusuf'un doğup büyüdüğü şehirdir… Hz.
Musa'nın, İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarıp götürdüğü Filistin topraklarının merkezidir… Hz. Davud'un
fethederek başkent yaptığı şehirdir… Hayvanların dilinden anlayıp cinlere emir veren, Müslümanların
ilk kıblesini inşa ettiren Hz. Süleyman'ın diyarıdır… Hz. Meryem'in Hz. İsa'yı dünyaya getirdiği,
insanları hak dine davet ettiği ve göğe yükseldiği şehirdir… Nihayetinde Hz. Muhammed (s.a.v.)'in miraç
mucizesinin gerçekleştiği mübarek beldedir… ve Aynı zamanda Müslümanlar için Mescid-i Haram ve
Mescid-i Nebevi'den sonra fazileti bakımından üçüncü büyük mescit olarak kabul edilen Mescid-i
Aksa'ya sahiplik eden kutsal bir mekândır.
Bizim için Kudüs, Yavuz Sultan Selim'in fethiyle Kudüs-i Şerif adını alır.
Osmanlı Devleti, Kudüs'te 400 yıl hüküm sürer ve bu kutsal şehir her Osmanlı padişahı devrinde
devlet için büyük önem taşır. Kanuni Sultan Süleyman, IV. Murat, Sultan Abdülmecid, Sultan Abdülaziz
ve II. Abdülhamid Kudüs-i Şerif için pek çok hizmette bulunur. Sadece Kanuni Sultan Süleyman'ı örnek
verecek olursam, şehrin surlarını yeniletir; Kubbetüs's-Sahra'nın yer döşemesini, Kudüs kalesini,
Mescid-i Aksa'nın surlarını ve kapılarını restore ettirir. Şehrin imarı için 40 milyon akçe vakfeder.
Kudüs'te yaptırdığı eserlerden sadece çeşmelerin sayısı 18'dir.
Yüzyıllardan beri Kudüs'le kavileşen bağımız, günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır… Bugün
buradaki buluşmamız da bunun bir temsili niteliğindedir. Kudüs'ün kültürümüzde ve bilimsel
çalışmalarımızdaki etkisini ortaya çıkarmak; kongreye katılacak olan bilim adamlarının Kudüs'ün tarihî,
kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları
oluşturabilmelerini sağlamak; Türkiye ve Filistin'de görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek, her
iki grubu kaynaştırmak ve böylelikle Filistinli akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek
düzenlediğimiz kongrenin temel amaçları arasındadır.
Bugün burada çeşitli bilim alanlarından oluşan eşzamanlı 7 sempozyum gerçekleşecektir. Din ve
Toplum; Tarih ve Sanat Araştırmaları; Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri; Bilişim Teknolojileri ve
Uygulamalı Bilimler; Ekonomi, Hukuk ve Siyaset; Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları; Dil ve Edebiyat
başlıklarındaki eş zamanlı sempozyumlarda sunulacak bildiriler, eminim ki ortak tarihimizi, dini ve
kültürel bağlarımızı bir kez daha idrak etmemize imkân sağlayacaktır.
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Yapacağımız eşzamanlı sempozyumların toplamında 600 bilim adamı, 455 bildiriyi 30 salonda
sunacaktır.
Konuşmamı bitirmeden önce Kudüs mücadelesi, sahipliği ve desteğiyle dünyaya ve bize vizyon
katan Ülkemiz Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye, kongre onursal başkanımız
Hüseyin Su başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. İbrahim Uslan'a, Al-Kuds Universitesi Rektörü,
Prof. Dr. Imad Abu KISHEK Bey'e şükranlarımı arz ederim.

Bunun yanında maddi ve manevi desteklerinden ötürü ülkemiz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na,
TİKA'ya, Türk Tarih Kurumu'na, Yunus Emre Enstitüsüne ve diplomatik misyon temsilcilerimize
teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.
Ayrıca her iki ülkeden, düzenleme kurulu üyelerine, koordinatörlerimize, dış koordinatörlerimize,
genel koordinatörlerimize, sekreterya ekibimize tek tek teşekkür ediyorum. Bu vesileyle duyurunun
başladığı daha ilk günden itibaren kongremize ifade edilen risklere rağmen zorlukları ve bölgenin şartları
gözönüne alarak yoğun ilgi gösteren siz değerli akademisyen arkadaşlarımla da burada bir arada
bulunmaktan memnuniyet duyuyor, onlara da ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
INCSOS 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı
Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni
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AL-QUDS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. IMAD ABI KISHEK
AÇILIŞ KONUŞMASI
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GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. İbrahim USLAN
AÇILIŞ KONUŞMASI
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Prof. Dr. İbrahim USLAN
INCSOS 2018 Düzenleme Kurulu Başkanı
Gazi Üniversitesi Rektörü
14

Tarihi INCSOS 2018 Kudüs Kongresi'nin Ardından
Kudüs'te kongre yapma fikri, yaptığımız kısa bir beyin fırtınası sonucu Endülüs'te netleşmişti.
Turkish Studies dergisinin imtiyaz sahibi Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem Hocanın nihai kararıyla
çalışmalara başlandı. Başlangıçta birkaç deneme sonrası Al-Kudüs Üniversitesi ve Turkish Studies
dergisi arasında işbirliği protokolü imzalandı ve bu kongrenin üniversite kampüsünde yapılması
kararlaştırıldı. Doğrusu şartlar o zaman itibariyle, Trump kararı öncesi olduğu için, olağan görünüyor ve
çok da bir zorluk tahmin edilmiyordu. Kongre hazırlıkları esnasında İsrail üniversitelerinin de dahil
olması talebi Düzenleme Kurulu Başkanı Erdem tarafından uygun görülmeyerek kabul edilmedi. Ancak
ilerleyen süreçte 6 Türk üniversitesi ve 3 Filistin üniversitesi de kongreye destek verme kararı alarak
kervana iştirak ettiler.
Kongre websitesinin yayına başlamasından sonra normal bir taleple duyurular yapıldı ve kabuller
başladı. Tam bu sırada kongreden haberdar olan Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN,
kongreye hem kurumsal hem de şahsi olarak destek verme kararı aldı. Bu karardan sonra kongreye olan
talep günden güne artmaya başladı. Her ne kadar aynı tarihlerdeki Trump kararından dolayı işler daha da
zorlaşsa da Sayın Uslan kararlılıkla desteğini devam ettirdi.
Yapılan temaslar sonucunda Kültür ve Turizm Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Hitit
Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu kongreye çok ciddi bir destek sağlama kararı aldılar. Ayrıca bazı
üniversiteler, örneğin Van YYÜ çok ciddi bir katılım desteği sağladı. Son bir ay kala kongreye gönderilen
bildiri sayısı 740'ı bulmuştu ve yapılan değerlendirmelerde 450'yi geçmeme kararı alındı.
Toplamda 7 alt sempozyumda (Din ve Toplum, Tarih ve Sanat Araştırmaları, Dil ve Edebiyat,
Eğitim Bilimleri ve Uygulamaları, Bilişim Teknolojileri ve Uygulamaları; Ekonomi, Hukuk ve Siyaset;
Felsefe, Davranış ve Sağlık Bilimleri) 453 bildiri sunuldu. Sadece Türkiye'den 450'nin üstünde bilim
insanı kongreye iştirak etti. Toplamda 10 ülke ve 700'e yakın bilim insanıyla yürütülen kongreye katılmak
için talepte bulunan öğrencilere yer bulunamadığı için bildirileri kabul edilemedi. Belki de şimdi bir
öğrenci kongresiyle bu talebi daha da tabana yaymak bize düşen bir vazife.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami
BATTAL, Balıkesir Üni. Rektörü Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR ve Bandırma Üni. Rektörü Prof. Dr.
Süleyman ÖZDEMİR Filistin'deki diğer üniversitelerle birçok ortak anlaşma yaparak sempozyumun
kalıcı sonuçlar oluşturmasını katkı sağlamışlardır.
Trump'ın Kudüs'ü başkent ilan etmesi, şartları çok zorlaştırmışa benzese de biz de Türk akademisi
olarak Filistin'in başkenti Kudüs'te sempozyum icra ederek Trump'ın kararına 700 kişilik bir
sempozyumla akademik bir tepki koymuş ve bu kararın akademik olarak da tanınmadığını fiili olarak
göstermiş olduk.
Sempozyum, özellikle Filistin başta olmak üzere bütün Arap ülkelerin televizyon ve gazetelerinde
çok büyük yankı uyandırmış, bazı televizyon kanalları naklen yayın yapmış ve pek çok gazeteye de haber
konusu yapılmıştır. Bunların örneklerini dosyada bulabilirsiniz.
Bunun yanında başlangıçta bazı çekinceler ve korkuların dile getirildiği ülkemizde de kongre çok
büyük bir yankı uyandırmış, bütün gazetelerde ve televizyonlarda haber olarak yer almıştır. En önemli
televizyon kanallarından, yerel televizyon kanallarına, bütün ulusal ve yerel gazetelere kadar hemen
hemen her yayın organında kongreye dair haberlerle karşılaşmak mümkündür.
Ayrıca kongre dönüşü Türkiye'den gelen 450 bilim adamı üniversitelerinde, kimi STK'larda
konferans ve panel vererek aynı hafta içinde pek çok Kudüs konulu faaliyet düzenlemiş ve böylelikle
sempozyum bitişi olan 25 Mart tarihinden sonra fiili olarak Türkiye genelinde bir Kudüs haftası
yaşatılmıştır. Görüldüğü kadarıyla kongrenin artçı etkileri gerek Türkiye'de gerekse Filistin'de halen
devam etmektedir.
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Kongre sonrası yayın imkânları olarak, Turkish Studies dergisi başta olmak üzere kitap bölümü
yapma imkanı, Journal of Analytic Divinity dergisi gibi yayın alternatifleri araştırmacılara sunulmaktadır.
Bu kongre yoluyla Türk akademisinin Kudüs'e ilişkin farkındalığı artırıldığı gibi böyle bir kongrenin ne
kadar büyük bir ihtiyaç olduğu gün yüzü gibi ortaya çıkmıştır. Özellikle sosyal medya paylaşım ve
yorumlarında bu takdir, beklenti ve farkındalığın boyutları dikkat çekmektedir.
Bu haliyle kongre, nitelik ve nicelik itibariyle Filistin'de bir ilktir; bu zamana kadar hiçbir ülke veya
üniversite ile Filistin'deki üniversiteler böyle büyük çaplı bir faaliyet gerçekleştirmemişlerdir. Ayrıca
kongre, Türkiye tarihinde de bir ilk olma niteliğini taşımaktadır. Kongre vesilesiyle Filistin
yetkililerinden ve halkından çok olumlu dönüşler olmuş, bu zulüm coğrafyasında kongre hayalimizin
ötesinde bir etki bırakmıştır.
Türkiye'nin çok farklı sorunlarla ve terör örgütleri ile uğraştığı bu dönemde, bölgede boşluk
oluşmaması amaçlanmış, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımızın varlığı Filistin'de ve Arap dünyasında her
noktada hissettirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve iradesi ile bu sempozyumun ilham kaynağı
olduğu bizzat açılış konuşmasında sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Dursun
Erdem tarafından ifade edilmiş, bütün Filistinliler tarafından Cumhurbaşkanımız ayakta alkışlanmıştır.
Nihai olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın “Kudüs'e gidiniz” sözü, bu akademik faaliyetle
somutlaşmış, nitelikli bir ekibin Kudüs'e gitmesi ve bölgenin şartlarını bizzat yerinde görmesi yoluyla
sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak birçok bilim adamı Filistinli bilim adamlarıyla ortak projelerde
birlikte olma kararı almıştır. Böylece Filistin Devleti ile Cumhurbaşkanımızın açtığı yoldan ilerleyerek
bilimsel ve kültürel irtibatlar kalıcı hale getirilmiştir. Diğer bir ifadeyle Cumhurbaşkanımızın dünyaya ve
Türkiye'ye açtığı Kudüs vizyonu üniversitelerarası alanda akademik faaliyetlerle taçlandırılmıştır. Bu
yolla da Filistin ile ilişkiler siyasi kulvardan daha kalıcı ve bir anlamda destekleyici olarak bilimsel ve
kültürel kulvara taşınmıştır.
Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR
Kongre Genel Koordinatörü
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ARAPÇA KİTLE İLETİŞİM
ARAÇLARINDA
INCSOS 2018 - KUDÜS

- GAZETELER
- TV

http://www.aljazeera.net/
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http://www.aljazeera.net/
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http://www.shasha.ps
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http://www.shasha.ps
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https://mugtama.com
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http://www.alquds-online.org
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24

http://m.panet.co.il

25-03-2018

25

http://www.fatehwatan.ps
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ﺃﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﻭﺇﻏﺎﺛﻴﺔ ﻭﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ.
ﻭﻳﻨﻈﻢ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﺘﺎ “ﻏﺎﺯﻱ” ﺍﻟﻛﻴﺔ ،ﻭ”ﺍﻟﻘﺪﺱ” ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻛﻴﺔ ،ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻛﻴﺔ
“ﺗﻴﻜﺎ” ،ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻛﻴﺔ ،ﻭﺍﳴﺮﻛﺰ ﺍﻟﺜﻘﺎﳲ ﺍﻟﻛﻲ “ﻳﻮﻧﺲ ﺍﻣﺮﺓ” ،ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻷﻧﺎﺿﻮﻝ.
ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﳲ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ،ﻧﺤﻮ  ٧٠٠ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻴﺎ ،ﻭﻣﻦ ﺍﳴﻘﺮﺭ ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺧﻼﻟﻪ ﺧﺍء ﻭﻣﺨﺘﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺍﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ
ﻣﺘﻮﺍﺻﻠﺔ ،ﻧﺤﻮ  ٥٠٠ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ ﳲ  ٣٠ﺟﻠﺴﺔ.
ﻭﳲ ﻛﻠﻤﺔ ﺍﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴﺔ ،ﺭﺣﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻋﻤﺎﺩ ﺃﺑﻮ ﻛﺸﻚ ،ﺑﺎﻟﺤﻀﻮﺭ ،ﻭﺃﺷﺎﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﺭ ﺍﻟﻛﻲ ﺍﳴﺴﺎﻧﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻭﻗﻀﻴﺘﻪ.
ﻭﻗﺎﻝ “ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻧﺮﺳﻞ ﺍﳴﺤﺒﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻛﻲ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ،ﻭﻧﺪﺭﻙ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﳲ ﻋﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻛﻲ ﻭﻭﺟﺪﺍﻧﻬﻢ”.
ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻮﺟﻪ “ﺃﺑﻮ ﻛﺸﻚ” ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻛﻲ ﻭﺣﻜﻮﻣﺘﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻦ ﻓﺨﺮﻩ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﺑ ﺟﺎﻣﻌﺘﻪ ﻭﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺍﻟﻛﻴﺔ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﻋﺪﻧﺎﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﻭﺯﻳﺮ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﻬﺎ ،ﺇﻥ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﻳﻌﺪ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﻟﻼﺣﺘﻼﻝ ﺍﻹﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻲ ،ﺃﻥ “ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻻ ﻳﺤﻜﻤﻬﺎ
ﻭﻳﺘﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ،ﺑﻞ ﻟﻬﺎ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻋﺮﻳﻖ”.
ﻭﺃﺿﺎﻑ “ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﻴﺪﺓ ﻋﻨﺎ ) (..ﻭﻧﻌﻴﺶ ﻣﻌﻬﺎ ﳲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺓ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ ﳲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻭﳲ ﺍﳴﺴﺠﺪ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻛﻲ
ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ”.
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ﻭﻗﺎﻝ “ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻟﻦ ﺗﻜﻮﻥ ﻳﺘﻴﻤﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺟﺪ ﺍﻟﻛﻲ ﺍﻟﻴﻮﻣﻲ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺳﺘﺒﻘﻰ ﻋﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻃﺎﳴﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺤﻤﻴﻬﺎ ﺑﺼﺪﻭﺭﻫﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺭﻳﺔ”.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺭﺩﻡ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻟﻛﻴﺔ ،ﺇﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻛﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻳﻌﻮﺩ ﺇﳳ ﻣﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﳳ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﺗﻜﻤﻦ ﺑﺎﻟﺨﺮﻭﺝ ﺑﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺃﺑﺤﺎﺙ ﺣﻮﻝ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺣﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ،ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ “ﺟﺴﺮ ﻟﻸﻛﺎﺩﻳﻤﻴ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ”.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ ،ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺴﻔ ﺍﻟﻛﻲ ﳲ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﻏﻮﺭﺟﺎﻥ ﺗﻮﺭﻙ ﺃﻭﻏﻠﻮ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﻛﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﳴﺎﺩﻱ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ “ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﻳﺤﻤﻞ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺓ ﳲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ”.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺮﻱ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺳﻜﻦ ﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺑﺪﻋﻢ ﺗﺮﻛﻲ.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﻗﺪﻡ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺻﻱ ﺻﻴﺪﻡ ،ﺷﺮﺣﺎﹰ ﺣﻮﻝ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻄﻠﺒﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﳲ ﻗﻄﺎﻉ ﻏﺰﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺪﺱ ﺍﳴﺤﺘﻠﺔ ،ﺗﺤﺖ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﺳﻔﺮﺍء ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺑﻨﻘﻞ ﻣﻌﺎﻧﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
ﻭﺧﺎﻃﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﳴﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻛﻴﺔ ﻗﺎﺋﻼﹰ “ﺃﻧﺘﻢ ﻛﺴﺮﺕ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻘﻮﻟﺔ ﺃﻥ ﺯﻳﺎﺭﺓ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﺗﻄﺒﻴﻌﺎﹰ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ،ﺃﻧﺘﻢ ﺗﺰﻭﺭﻥ
ﺇﺧﻮﺍﻧﻜﻢ ﻻ ﺗﻄﺒﻌﻮﻥ ﻣﻊ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ”.
ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺷﺪﺩ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺃﻭﺻﻼﻥ ،ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﻛﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﻟﻠﺨﺮﻭﺝ ﺑﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﻭﻏﻫﺎ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺇﳳ ﺃﻥ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﻳﺴﻠﻂ ﺍﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻠﺒﺖ ﺃﺭﺍﺿﻴﻬﻢ ﺑﻔﻌﻞ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ.
ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺣﻤﺪﺍﻥ ،ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ،ﻗﺪ ﻗﺎﻝ ﻟﻸﻧﺎﺿﻮﻝ ،ﺇﻥ “ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺍﳴﺆﺗﻤﺮ ﺗﺨﺘﺺ ﳲ ﺍﻵﺩﺍﺏ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﻟﻔﻨﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ”.
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -ﻭﻛﺎﻻﺕ TRT
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Qüdsdə Beynəlxalq Elmi Konqres keçiriləcək
On 10 Yanvar 2018 16:46 By gunaynovruz

Bu ilin mart ayında Qüdsdə Beynəlxalq Elmi Konqres keçiriləcək. II Beynəlxalq Sosial Elmlər
Konqresi Türkiyənin məhşur Qazi Universiteti, nüfuzlu “Turkish Studies” jurnalı və El-Qüds
Üniversiteti tərəfindən birgə təşkil edilir.
Beynəlxalq elmi konqresin təşkilatçıları Qüdsün dünyada yəhudilər, xristianlar və müsəlmanlar
tərəfindən eyni dərəcədə önəm verilən yeganə şəhər olduğunu xüsusi vurğulayırlar. Eyni
zamanda yəhudilik, xristianlıq və islamın təkallahlı dinlər olduğunu, müəyyən ortaq dəyərlərə
sahib olduğunu qeyd edirlər.
Beynəlxalq elmi konqresin təşkilat komitəsindən verilən məlumata görə konqres 23-25 Mart
2018-ci il tarixlərində baş tutacaq. Konqresdə humanitar elmlərin müxtəlif sahələri üzrə
məruzələrlə çıxış etmək imkanı yaranacaq.
Eyni vaxtda aşağıdakı istiqamətlər üzrə elmi simpoziumların keçirilməsi planlaşdırılır:
2-ci Beynəlxalq İqtisadiyyat, Hüquq və Siyasət Simpoziumu
2-ci Beynəlxalq Fəlsəfə, Davranış və Sağlamlıq Elmləri Sempozyumu
2-ci Beynəlxalq Tarix və İncəsənət Tədqiqatları Sempozyumu
2-ci Beynəlxalq Təhsil Elmləri və Proqramlar Sempozyumu
2-ci Beynəlxalq İnformatika Texnologiyaları və Tətbiqi Elmlər Sempozyumu
2-ci Beynəlxalq Dil və Ədəbiyyat Sempozyumu
2-ci Beynəlxalq Din və Cəmiyyət Simpoziumu
Konqresin işçi dilləri kimi türk, ingilis və ərəb dilləri müəyyən edilişdir.
II Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresinin təşkilat komitələrinin rəhbərləri Qazi Universitetinin
Rektoru Prof. Dr. İbrahim USLAN, Əl-Qüds Universitetinin Rektoru Prof. Dr. İmam Əbu Kishek
və “Turkish Studies” jurnalının baş redaktoru Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM-dir. Konqresin
baş koordinatoru Ankara Yıldırım Beyazıt Universitetinin dosenti, elmlər doktoru Özcan
GÜNGÖR-dür.
II Beynəlxalq Sosial Elmlər Konqresi ilə bağlı geniş məlumat üçün bu ünvana müraciət etmək
lazımdır: http://incsos.org/tr/anasayfa/
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Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde YYÜ'den İki Akademisyen Ödül Aldı Türkiye’den ve dünyadan 700’e yakın bilim insanının iştirak
ettiği kongreye, Van'dan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın da bulunduğu 30’a yakın akademisyen katıldı.
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve Kudüs Valisi Adnan
el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan, Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad
Ebu Kişik ile Turkish Studies Dergisi'nden Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in açılış konuşmalarını yaptığı kongrede, 500’ye yakın sunum
gerçekleşti. Kudüs Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Protokolu’nun da imzalandığı kongrede; Edebiyat
Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeki Taştan ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Güzel akademik ödüle layık
görüldüler.
Kongre sonrasında bir açıklama yapan Van YYÜ Rektör Prof. Dr. Peyami Battal Kudüs'ün kendileri için önemli bir miras olduğunun altını çizerek
şunları söyledi;
KUDÜS’E ÇOK GEÇ KALDIK!
"Kudüs, bizim için oldukça önemli bir mirastır. Maalesef ona ulaşmada bilim insanları olarak çok geç kaldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan ve hükümeti olmasaydı daha da geç kalacağımız aşikârdı. Onun Kudüs’ü sahiplenmesi ve bu mirası her açıdan değerlendirmek
istemesi doğrusu bilim dünyasını da harekete geçirmiştir. Bu vesile ile Turkish Studies Dergisi’nin öncülüğünde birçok kuruluş destek vererek
kongrenin gerçekleşmesi sağlanabilmiştir. Bizim de ortak olduğumuz kongrede Kudüs Üniversitesi’nin destekleri inkâr edilemez bir gerçektir.
Uluslararası bir niteliği olması ve kutsal topraklarda gerçekleşmesi de kongreye ayrı bir ruh ve mana katmıştır. 700’e yakın bilim insanını
Kudüs’te ağırlamak hiç de kolay değildir. Nitekim bunun zorluklarını da yaşadık ancak kutsal topraklara ayak basmak ve kardeşlerimizin
soluduğu havayı teneffüs etmek bizler için çok büyük bir mutluluktu. Allah, kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Filistin konusundaki bilimsel
çabalarımız bundan sonra da devam edecek ve konuyla ilgilenen üniversitemiz akademisyenlerine Bilimsel Araştırma Projeleri başta olmak
üzere her türlü destek sağlanacaktır. Ayrıca kongrede iki öğretim üyemizin birden ödül alması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesileyle
Prof. Dr. Zeki Taştan ile Dr. Eylem Güzel’i kutluyorum.”
VAN YYÜ İLE KUDÜS ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL
Anadolu Ajansı'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu kongreye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile
Yunus Emre Enstitüsü de destek verdi.
Açılış programı sonrasında kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite ile Kudüs Üniversitesi arasında; bilimsel çalışmalar, ortak lisansüstü
programları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi alanlarda birçok anlaşma sağlandı. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi de Kudüs Üniversitesi ile Mevlana Değişim Protokolü’nü mutabakat altına aldı. Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu
Kishek ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal arasında imzalanan ve her iki üniversite arasında öğretim elemanı ve
öğrenci değişimine ve bilimsel iş birliğine imkân tanıyan protokol, 2025 yılına kadar geçerli olacak.

VAN YYÜ’YE İKİ AKADEMİK ÖDÜL BİRDEN
Kongrenin ilk özel oturumunun ardından Bilimsel Araştırma ödül törenine geçildi. Sempozyuma iştirak eden, sunumları ve
bilimsel çalışmalarıyla değerlendirilen katılımcılar arasından çeşitli alanlarda akademik ödüller verildi. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nden iki öğretim üyesi de ödüle layık görüldü. Edebiyat FakültesiBağlantı Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, ‘Yılın Özel
Araştırmacı Ödülü’nü; Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğrt. Ü. Eylem Güzel de ‘Yılın Genç Araştırmacı Ödülü'nü
kazandılar. Taştan ve Eylem, ödüllerini Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’den aldılar.
Eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı toplantıda akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve sanat araştırmaları", "din ve toplum",
"felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri",
"dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kültür alanlarında ve bir kısmı da Kudüs ve Filistin’le ilgili 500'e yakın bildiri sundular.
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2. Sosyal Bilimler Kongresi'ne Doğu Kudüs
ev sahipliği yaptı

Doğu Kudüs büyük bir konferansa ev sahipliği yaptı. Gazi Üniversitesi ve
Kudüs Üniversitesi'nin işbirliğinde 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
düzenlendi. Kongreyle birlikte Türkiye ve Filistin'in tarihi bağlarının önemine
vurgu yapıldı.
İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen kongrenin
ikincisi, bu yıl Kudüs Üniversitesi'nin iş birliğiyle Kudüs'te düzenlendi. İsrail'in 'güvenlik'
gerekçesiyle ördüğü 'ayrım duvarı'nın diğer yakasında kalan Ebu Dis beldesindeki Kudüs
Üniversitesi'nde düzenlenen kongreye, başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden
700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katıldı.
Kongrenin açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan
Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın özel temsilcisi yaptı. Kongre sonrasında
Türk üniversiteleri ile Kudüs Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
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Kudüs'te Düzenlenen Uluslararası
Sosyal Bilimler Kongresi Sona Erdi
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde YYÜ'den 3 Akademisyen Ödül Aldı
İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin
ikincisi (INCSOS 2018) Kudüs Üniversitesi'nin iş birliğiyle 23-25 Mart 2018 tarihlerinde Kudüs'te düzenlendi. Van Yüzüncü
Yıl Üniversitesi’nin (YYÜ) de ortak olduğu kongre, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi iş
birliğiyle gerçekleşti. Türkiye’den ve dünyadan 700’e yakın bilim insanının iştirak ettiği kongreye, Van'dan Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal’ın da bulunduğu 30’a yakın akademisyen katıldı.
Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve
Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim
Uslan, Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik ile Turkish Studies Dergisi'nden Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’in
açılış konuşmalarını yaptığı kongrede, 500’ye yakın sunum gerçekleşti. Kudüs Üniversitesi ile Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Protokolu’nun da imzalandığı kongrede; Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.
Zeki Taştan ile Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Eylem Güzel ve Dr. Öğretim Üyesi Melehat Çevik
akademik ödüle layık görüldüler.
Kongre sonrasında bir açıklama yapan Van YYÜ Rektör Prof. Dr. Peyami Battal Kudüs'ün kendileri için önemli bir miras
olduğunun altını çizerek şunları söyledi;
KUDÜS’E ÇOK GEÇ KALDIK!
"Kudüs, bizim için oldukça önemli bir mirastır. Maalesef ona ulaşmada bilim insanları olarak çok geç kaldık.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti olmasaydı daha da geç kalacağımız aşikârdı. Onun
Kudüs’ü sahiplenmesi ve bu mirası her açıdan değerlendirmek istemesi doğrusu bilim dünyasını da harekete geçirmiştir.
Bu vesile ile Turkish Studies Dergisi’nin öncülüğünde birçok kuruluş destek vererek kongrenin gerçekleşmesi
sağlanabilmiştir. Bizim de ortak olduğumuz kongrede Kudüs Üniversitesi’nin destekleri inkâr edilemez bir gerçektir.
Uluslararası bir niteliği olması ve kutsal topraklarda gerçekleşmesi de kongreye ayrı bir ruh ve mana katmıştır. 700’e yakın
bilim insanını Kudüs’te ağırlamak hiç de kolay değildir. Nitekim bunun zorluklarını da yaşadık ancak kutsal topraklara ayak
basmak ve kardeşlerimizin soluduğu havayı teneffüs etmek bizler için çok büyük bir mutluluktu. Allah, kardeşlerimizin
yardımcısı olsun. Filistin konusundaki bilimsel çabalarımız bundan sonra da devam edecek ve konuyla ilgilenen
üniversitemiz akademisyenlerine Bilimsel Araştırma Projeleri başta olmak üzere her türlü destek sağlanacaktır. Ayrıca
kongrede 3 öğretim üyemizin birden ödül alması bizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Bu vesileyle Prof. Dr. Zeki Taştan, Dr.
Eylem Güzel ve Melehat Çevik ’i kutluyorum.”
VAN YYÜ İLE KUDÜS ÜNİVERSİTESİ ARASINDA PROTOKOL
Anadolu Ajansı'nın 'Global İletişim Ortağı' olduğu kongreye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü de destek verdi.
Açılış programı sonrasında kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite ile Kudüs Üniversitesi arasında; bilimsel
çalışmalar, ortak lisansüstü programları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi
alanlarda birçok anlaşma sağlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi de Kudüs Üniversitesi ile Mevlana Değişim Protokolü’nü
mutabakat altına aldı. Kudüs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Imad Abu Kishek ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Peyami Battal arasında imzalanan ve her iki üniversite arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimine ve bilimsel iş
birliğine imkân tanıyan protokol, 2025 yılına kadar geçerli olacak.
VAN YYÜ’YE 3 AKADEMİK ÖDÜL BİRDEN
Kongrenin ilk özel oturumunun ardından Bilimsel Araştırma ödül törenine geçildi. Sempozyuma iştirak eden, sunumları ve
bilimsel çalışmalarıyla değerlendirilen katılımcılar arasından çeşitli alanlarda akademik ödüller verildi. Van Yüzüncü Yıl
Üniversitesi’nden 3 öğretim üyesi de ödüle layık görüldü. Edebiyat FakültesiBağlantı Dekanı Prof. Dr. Zeki Taştan, ‘Yılın
Özel Araştırmacı Ödülü’nü; Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğrt. Ü. Eylem Güzel ‘Yılın Genç Araştırmacı
Ödülü'nü, Dr. Öğretim Üyesi Melehat Çevik ise "Yılın En İyi Araştırmacısı" ödülünü kazandılar. Taştan ve Eylem, ödüllerini
Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’den aldılar.
Eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı toplantıda akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve sanat araştırmaları", "din ve
toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset",
"eğitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve kültür alanlarında ve bir kısmı da Kudüs ve Filistin’le ilgili 500'e yakın
bildiri sundular.
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Kudüs’te Sosyal Bilimler Kongresi
Ali Bal
29 Mart 2018

Kudüs’ü tekrar fethediyoruz! Kudüs mahzun, Kudüs
mahsun, Kudüs bizi bekliyor! Ne esaret ne korku hesap
edilmelidir. Bir an önce Kudüs’e imkânı olan her Müslüman
gitmelidir! Daha doğrusu Kudüs bizi bekliyor!

23-25 Mart 2018 tarihlerinde Kudüs’te bulunduk. II. Sosyal Bilimler Kongresi, Kudüs’e gitmemize vesile oldu.
Öncelikle Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’a, Kongre Başkanı değerli dost ve bilim insanı
Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem’e ve Turkish Studies dergisine, gece gündüz koşan güzel insan Kongre
Genel Koordinatörü Doç. Dr. Özcan Güngör’e (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) teşekkür ediyoruz.
Kudüs’te 23-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşen ve birçok ön yargıyı ortadan kaldıran II. Sosyal Bilimler
Kongresi, tüm katılımcılar için gerçek bir kazanım oldu. Son zamanlarda oldukça yaygınlaşan kongre ve
sempozyumlardan, genel algı akademik puan alabilmektir, çok farklı ve üst düzeyde bir bilimsel organizasyon
oldu. Filistin topraklarında böyle bir organizasyonun yapılabiliyor olmasının verdiği mesaj ise daha anlamlıdır.
Sonuçta bu Kongre’ye ev sahipliğini Kudüs Üniversitesi yapıyordu. Bu Kongre’nin siyasî, sosyal, kültürel,
tarihî ve uluslararası arenada oluşturduğu intiba çok önemliydi. Şu mesaj verildi: Kudüs, işgali tanımıyor,
reddediyor ve özgürdür!
Kudüs gezimiz ve Kongre ile elde ettiğimiz manevî kazanımlarımız çok fazla oldu. Müslümanca bir idrak ve
özgür bir irade için Kudüs’ü görmek lazımdır. Ülkemizde bilinçsizce Müslümanlar ve Kudüs davası aleyhine
propaganda yapıldığını anladık. İşgalcilerin aşırı güçlü olduğu, kuş uçurtmadığı, her yere hâkim olduğu ve
onlardan izinsiz hiçbir şeyin yapılamayacağı algısı.
Medyamızda sürekli bu baskın güç aktarılmakta. İşte bu Kongre, bu yaygın ve baskın olan algıyı tersine
çevirmiş durumda. Siyasî olarak başaralı olamadığımız veya bir olup da adım atamadığımız Kudüs
konusunda 700 civarında bilim insanı Kudüs’ün kalbinde irade beyanında bulundu. Bu mesajı ve birliği tarihî
bir adım olarak görmek gerekir.
Kongre Başkanı ve Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan’ın şu sözleri çok anlamlıydı: “Şahsen
ben, bu toplantı vesilesiyle ilk kez Kudüs’ün güzel yüzünü görüp ona bakabildim. Ama hiç kuşkunuz olmasın ki
bundan sonra Selahaddin gibi, Kudüs gibi bir ‘yâr’in hasretiyle yanan âşıklardan biriyim. Bundan ötürü
Kudüs’ün mahzun yüzü, artık zihnimden hiç silinmeyecek; nereye baksam Kudüs’ün kederli ufkunu, mahzun
mabedlerini, yok edilmeye çalışılan hürriyetini göreceğim.”
Sayın Rektör’ün bu anlamlı konuşması da tarihi bir konuşmadır. Çünkü Kudüs’te hem bilimsel bir adım atılmış
hem de Kudüs’ün özgürlüğü için direnişçilere selam verilmiş oldu. Bu eylem ibadet hükmündedir, mazlumun
yanında olmaktır. Böyle mübarek ve kutsal bir mekânda hakkı haykırmak Rektör Uslan’a nasip oldu.
Kutluyorum!
Diğer taraftan şunu da söylemeden geçemiyorum: Bir zamanlar darbe şakşakçısı rektörler vardı, şimdi ise
Kudüs’te işgale kafa tutan Rektör İbrahim Uslan var! Nereden nereye!
Savaşın ve işgalin acı yüzünü gördüğümüz Kudüs’te Müslüman kardeşlerimizin mütebessim yüzleriyle
karşılaşmak bize yetti. Böyle zorlu şartlarda bilimsel organizasyon yapabilmek kolay değildi. İşte bu zorluğu
Kudüs sevdasıyla aşan kıymetli araştırmacı Turkish Studies dergisi Editörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem,
Türkiye ve Filistin’de görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek, her iki grubu kaynaştırmak ve böylelikle
Filistinli akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek düzenlediğimiz Kongre’nin temel
amaçları arasındadır, diyor. Kendisinin bu gayretini kutluyorum.
Kudüs izlenimlerimiz daha ayrıntılı devam edecek. Kudüs, Peygamberimizin mirasıdır. Bu miras, bugün bilim
insanlarınca sahiplenilmiştir. Kudüs’te bizleri aynı şuur ve inançla bir araya getiren emektarlara müteşekkiriz.
Selam ile…
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Yazar: Adnan Öksüz -15 Aralık 2017

İslam ülkeleri keşke
şu kararları
da alsaydı…
İslam ülkeleri keşke, Trump’a, “Hayır kardeşim, sen yanlış karar aldın, seninle görüşmüyoruz, sana da
gelmiyoruz...” deseydi…
* İslam ülkeleri keşke, resmi veya gayri resmi yollardan İsrail ile yapılan tüm istihbarat paylaşımlarını sona
erdirme kararı alsalardı…
* İslam ülkeleri keşke, deniz ve hava sahalarını İsrail’in uçak ve gemi seyrüseferlerine kapatsalardı…
* İslam ülkeleri keşke, dünyanın en acımasız insan hakkı ihlallerinin yaşandığı Filistin için özel bir çalışma
komisyonu kursalardı.
* İslam ülkeleri keşke, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’de uyguladığı soykırımı her fırsat ve
platformda uluslararası kamuoyunun gündemine güçlü bir şekilde taşıma kararı alsaydı…
İslam ülkeleri keşke, Trump’a, “Hayır kardeşim, sen yanlış karar aldın, seninle görüşmüyoruz, sana da
gelmiyoruz...” deseydi…
* İslam ülkeleri keşke, resmi veya gayri resmi yollardan İsrail ile yapılan tüm istihbarat paylaşımlarını sona
erdirme kararı alsalardı…
* İslam ülkeleri keşke, deniz ve hava sahalarını İsrail’in uçak ve gemi seyrüseferlerine kapatsalardı…
* İslam ülkeleri keşke, dünyanın en acımasız insan hakkı ihlallerinin yaşandığı Filistin için özel bir çalışma
komisyonu kursalardı.
* İslam ülkeleri keşke, İsrail’in Gazze başta olmak üzere Filistin’de uyguladığı soykırımı her fırsat ve
platformda uluslararası kamuoyunun gündemine güçlü bir şekilde taşıma kararı alsaydı…
* İslam ülkeleri keşke, İsrail ile sanayi şirketleri arasındaki işbirliği, teknolojik bilgi paylaşımları ve savunma
sanayi alımlarını durdursalardı…
* İslam ülkeleri keşke, din, dil, ırk ayrımı yapmadan mazlumlar için harekete geçilmesi yönünde her kesime
kuvvetli bir çağrı yapsaydı…
* İslam ülkeleri keşke, Trump’ın attığı bu provokatif adımın sadece Filistin değil, bütün dünya barışı ve bütün
insanlık için büyük bir tehdit olduğunu daha net bir şekilde ortaya koysaydı…
* İslam ülkeleri keşke, hava sahasını İsrail uçaklarına kapatsaydı, bu hata düzeltilinceye kadar İsrail ve ABD
ile istihbarat paylaşımlarını durdursaydı…birim oluştursaydı…
* İslam ülkeleri keşke, İİT bünyesinde bir “Kudüs Fonu” oluştursaydı, Filistin halkının Batılı ülkelere ekonomik
bağımlılığı sona erdirilmesi bu şekilde sağlansaydı…
* İslam ülkeleri keşke, Gazze’deki ambargo ve kuşatma yüzünden binlerce masum insanın su ve ilaç yokluğu
nedeniyle hayatını kaybetme tehdidiyle karşı karşıya olduğunu göz önüne alarak, bu yönde daha somut
adımlar atsaydı…
* İslam ülkeleri keşke, “Ortak Barış Ordusu” kurma yönünde somut ve görülür adımlar atsaydı, bu gücün
içinde “Kudüs’ü Koruma Gücü” adı altında bir de birim oluştursaydı…

* İslam ülkeleri keşke, ABD’deki büyükelçilerini “istişare” adı altında derhal ve aynı anda geri
çağırma kararı da alsalardı…
* İslam ülkeleri keşke, Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul eden ülkelerle de ilişkilerini
sınırlasaydı, dondursaydı, hatta sona erdirseydi…
* İslam ülkeleri keşke, özellikle son dönemde ABD ile yapılan silah ve askeri alanda yapılan
anlaşmalarla ilgili “gözden geçirme kararı” alsalardı…
* İslam ülkeleri keşke, İsrail ile tüm askeri, siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerini
kesselerdi…
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KUDÜS ÇIKARMASI…
Son zamanlardaki Kudüs hususundaki hareketlilik akademisyenleri de harekete geçirdi. Buradan duyurmuş
olalım; Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN’ın himayesinde El-Kuds Üniversitesi ile birlikte
Sosyal Bilimler Sempozyumu yapılacak. Peki, ne zaman ve nerede?
23-25 Mart 2018 tarihleri arasında, Kudüs’te…
Biraz daha ayrıntı verelim;
* Sempozyum, Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II’nin (INCSOS 2018), Gazi Üniversitesi, Turkish
Studies Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği içinde Kudüs’te gerçekleştirilecek.
* Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan himayesinde gerçekleşen sempozyumun
organizasyonu, yine Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve Turkish Studies dergisi sahibi Prof. Dr. Mehmet
Dursun ERDEM tarafından yapılıyor.
* Düzenleme komitesi bütün bilim insanlarını sempozyuma davet ediyor.
* Bu davetle, son teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak için sosyal bilimler alanındaki araştırmacı ve
akademisyenlerin bir araya getirilmesi amaçlanmakta. Bununla birlikte, bilim insanları Kudüs’ün tarihi,
kültürel ve dini yerlerini görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bir vizyona davet ediliyor.
* Ayrıntılı bilgi ve her türlü işlem www.incsos.org adresinden temin edilebilir.
Sempozyum Düzenleme Kurulu başkanları; Prof. Dr. İbrahim USLAN – Gazi Üniversitesi Rektörü,
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM - Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editörü,
Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK - Al Quds Üniversitesi Rektörü.

***
Bu gayret ve girişimi tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun inşallah…
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Biz Kudüslüyüz
Ali Bal
24 Mart 2018
23-25 Mart 2018 tarihlerinde gerçekleşecek 2.Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi için Kudüs’teyiz. Kongre’ye katılmak için İstanbul’tan perşembe
akşamı Kudüs’e uçuyoruz. Önce Telaviv’e iniyoruz. Güvenlik noktasından
sıkıntı olmadan geçtik. Bazı arkadaşlarımızı güvenlik noktasında uzun süre
beklettiler. İsrail, ülkeye giriş yapan herkesi titiz bir şekilde araştırıyor. Hatta sıra
bana geldiğinde İsrail polisi önündeki ekrana uzun süre baktı. Şahsımla ilgili
bilgileri gördükçe mimikleri değiştikçe değişti. Sonunda geçmem için işaret etti.
Bizi bekleyen araçla kalacağımız otele geçiyoruz. Rehberimiz Filistin’i anlatmaya başladı. Şu ifade dikkat
çekiciydi:”Değerli misafirler, vizeyle giriş yaptığımız bir yerde dikkatli olmalıyız. Filistin’i kurtaracağız; ancak o
gün, bugün olmasın!”
Bu uyarı beni çok düşündürdü. Evet, vizeyle giriş yaptığımız mübarek beldeler ne yazık ki esaret altında ve işgal
edilmişti.
Rehberimiz,binlerce yıllık tarihten, inançtan ve kültürden bahisle dinlerin beşiği olan Kudüs’ü anlattıkça
anlatıyor. Hayıflanıyoruz, üzülüyoruz ve derin düşüncelere dalıyoruz. İsrail’in gücü, binlerce yıllık beklentisi ve
iddiası...
Bunları duymak istemiyoruz, sinirleniyoruz. Rehberi ikaz bile ediyoruz. Gerçekler bize çok ama çok acı
geliyordu.
Havalimanından itibaren güzergâh boyunca şehri, yolları, arabaları gözlemliyorum. Gelişmişlik göze çarpıyor.
İşte bunun tek bir sebebi var: Bir iddia ve çalışkanlık.
Müslümanların kaldığı muhitlerdeki bakımsızlık dikkatimizden kaçmıyor. Bizler kendi içimizdeki çekişmelerle
enerjimizi harcarken, dünyanın neresinde olursa olsun her bir Yahudi, fikir birliği içinde ve Kudüs’ü sahiplenmek
için çalışıyordu.
Cuma günü sabah namazı için Mescid-i Aksa’ya gidiyoruz. Uzunca bir seyahatten sonra namaz için
uyandığımda yorgunluğumun yerini hafiflemiş bir beden ve huzur dolu bir kalp almıştı. Yürüyerek Mescid-i
Aksa’ya varıyoruz. Çoluk çocuk, genç yaşlı her yaştan insanın toplandığı lahzada rahmet rüzgârları kutsal
mekânın nurunu yüzümüze vuruyordu.Sabah namazı vakti henüz girmemişti. Teheccüt için kıyamdayız. Dua
ve umut kapısındayız.
Sonra sabah namazını eda ediyoruz. Kıble bir, peygamber bir, kitap bir;birlik içinde dirlik, dirlik içinde huzura
varış. Göğün gönlümüze;alnımızın secdeye eğildiği kutsal mekânda duamızı yapıyoruz. Kaplerimizin
muhabbet, aklımızın hikmetle buluşmasını niyaz ediyoruz. Dua listeme bakıyorum. İsim isim dua ediyorum.
Namaz çıkışı Kudüslü kardeşlerimizin çay ve kurabiye ikramı başka bir süruru yaşatıyor bize. Ruhum ezelden
Kudüslü imiş de yeni idrak ediyordum sanki. Ruhum ve bedenim birbirini kucaklıyordu. Kanatlanıp uçuyoruz
derûnî âlemlere.
Cuma namazı için tekrar geleceğimiz Mescid-i Aksa’ya şimdilik veda ediyoruz.
“II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”nin Kudüs’te yapılması fikrinin sahibi ve Kongre Başkanı olan Prof. Dr.
Mehmet Dursun Erdem, Kudüs’ün mevcut durumunun kendilerini ziyadesiyle üzdüğünü, tarih ve medeniyetin
başlangıç şehrinin kaderine terk edilemeyeceğini,Müslümanlar olarak yapılacak bilimsel çalışmalarla buranın
daima canlı tutulması ve hatırlanması gerektiğini vurguluyor. Bu gaye ile yola çıktıklarını ve herkesi Kudüs’e
davet ettiklerini ifade eden Prof.Dr. Mehmet Dursun Erdem’e ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne teşekkür
ediyoruz. Beş yüz civarında bilim insanı dil ve edebiyat,felsefe,sanat, mimarî ve temel bilimlerde yüzlerce bildiri
sunuyor.
Kongre vesilesiyle bulunduğumuz Kudüs’ün bizi insanlık tarihine, peygamberler diyârına,dinin özü olan sevgi,
merhamet, selamet ve adalete çağırdığını zerrelerimizde hissediyoruz.
Bize Hz. İsa’nın yalnızlığı ve çilesi, Hz. Ömer’in fethi, Selman-ı Farisî’nin dünyadan vazgeçen
gönlü,Selahaddin’in rüyası, Sultan Abdülhamid’in vefası lazım olduğunu hatırlatıyor Kudüs.
Kudüs huzurlu ise dünya huzurludur. Kudüs’ü bir kez ziyaret ettiyseniz, artık siz de Kudüslüsünüz!
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Türkiye Kudüs'te ilk kez bilim kongresi düzenleyecek
Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde, 23-25 Mart'ta Kudüs'te
Uluslararası Sosyal Bilim Kongresi düzenlenecek.

Fotoğraf: AA/Gökhan Balcı

ANKARA - Selma Kasap

Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde gelecek ay Kudüs'te
düzenlenecek 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Asya ve Avrupa'dan bilim insanlarını buluşturacak.
Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Uslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kongrelerin dünyanın
çeşitli ülkelerindeki bilim insanlarını bir araya getirdiğine ve birlikte nitelikli bilgi üretimine katkı sağlayacak
çalışmalara zemin hazırladığına işaret etti.
İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde düzenlenen Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi'nin ikincisinin, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde 23-25
Mart'ta Kudüs'te yapılacağını bildiren Uslan, kongrenin Filistin için ilk olmasının, Türkiye açısından da büyük
önem taşıdığını vurguladı.
Kongreye katılacak bilim insanlarının, Filistin'e 22 Mart Perşembe günü geleceğini aktaran Uslan, bu tarihin
de ayrı bir öneminin bulunduğuna işaret ederek, "Bu yıl 22 Mart Perşembe gecesi Regaip Kandili. Bilim
insanlarımız ve katılımcılar, Kudüs'e ayak bastıkları ilk geceyi, Regaip gecesini İslam alemi için Mescid-i
Haram ve Mescid-i Nebevi'den sonra üçüncü kutsal mescit olan Mescid-i Aksa'da geçirme mutluluğuna nail
olacaklar." değerlendirmesini yaptı.
Osmanlı dönemine ait görseller sergilenecek
Rektör Uslan, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nde Türk Tarih Kurumunun da desteğinin olacağını
belirtti. Kongrede Osmanlı dönemine ait görsellerin de sergileneceğini söyleyen Uslan, "Filistin'deki
kardeşlerimize sadece siyasetçilerimizin sahip çıkıyor olması yetmez. Her alanda iş birliğini geliştirmek
gerekiyor. Sosyal bilimler özellikle bu anlamda öne çıkan bir alan. Bu kongre vesilesiyle bilimsel ve kültürel
irtibatların kurulması sağlanacak ve bundan böyle Filistinli bilim insanlarıyla Türk bilim insanlarının ya da diğer
bölgelerdeki bilim insanlarının iş birliği içinde daha güçlü bilimsel aktiviteler yapmalarının önü açılacaktır."
ifadelerini kullandı.
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Yunus Develi: Öykülerle Değil, Kızarmış Bir Yüzle Döndüm!
HAZIRKITA BY 31 MAR, 2018 SÖYLEŞİ

İlki Turkish Studies dergisinin organizasyonuyla İspanya’nın Endülüs bölgesinde geçtiğimiz
yıl gerçekleştirilen Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin ikincisi bu yıl Gazi Üniversitesi,
Kudüs Üniversitesi ve Turkish Studies dergisinin kurumsal iş birliği ile 23-25 Mart 2018’de
Kudüs’te gerçekleştirildi. Kongre süresince 7 ayrı sempozyumda farklı ülkelerden 450
akademisyen bildiri sunarken çok sayıda yazar, siyasetçi, gazeteci ve öğrenci de oturumları
takip etti.
Bu vesileyle biz de Filistin’deydik. Öykücü Yunus Develi ile Filistin’i, bir bakıma “kendi
öykümüz”ü konuştuk.
Söyleşi: Hasan Hüseyin Çağıran
22-25 Mart tarihleri arasında Filistin’de bulundunuz. Zannediyorum bu ilk ziyaretiniz oldu. Neler
hissettiniz?
Evet, ilk ziyaretim.
Neler hissettim? Çok farklı duyguları bir arada yaşadığımı ifade etmem gerekir. Upuzun bir tarih var
orada. İnsanlığın en önemli hafıza kayıtlarının bulunduğu bir bölge ve birbirine eklenmiş hikâyeler…
Ama keşke orada sürüp giden bu zulüm olmasaydı ve biz o birkaç gün boyunca bunlara tanıklık
etmeseydik de, o toprakları bütün bir geçmişiyle, hatıralarıyla hissetmeye çalışabilseydik. Örneğin,
Mescid-i Aksa’nın karşısına geçip, yalnızca Mirac üzerine düşünebilseydik…
Düşüncelerinizdeki Filistin ile gördüğünüz Filistin arasında fark var mı?
Bilmek, uzaktan (mesafe anlamında) takip etmek başka bir şey; bizzat yaşamak, tanık olmak başka bir
şey. Bu anlamda çok fark var. Örneğin: Bilirsiniz ki, Mescid-i Aksa kuşatma altındadır. Buna olan öfkeniz,
kininiz ne kadar diri de olsa, Mescid-i Aksa’ya girerken bütün bu bildiklerinize tanık olmak, yaşamak
başka bir şeydir. Her gün orada şehitler verildiğini bilirsiniz ama duvarlardaki şehit resimlerine bakarak
sokaklarda dolaşmak farklı bir şey.
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Yafa, El-Halil, Kudüs… Farklı mekânları adımladınız. Bu
şehirler sizde neler bıraktı?
Bismillah bile demeden daha
Ben Gurion’da sorguya alınan arkadaşlarımız vardı ki onların
aramıza en son dönenidir Ali gülerek ve bunu bir şeref olarak
hep taşıyacağım diyerek sonra yafa’da denize giren insanlar
deniz miydi kan gölü müydü içinde yüzdükleri El-Halil ki ince bir
sızıdır orada çocuklar her birini öpüp koklayası gelir insanın ve
her birinden af dileyesi…
Elbette her birinden kalan farklı izler var. Her birine dair
söylenecek çok şey var. Birini diğerinden öne çıkarmanın
doğru olmayacağını biliyorum elbet ama iki görüntü var içimi
kanatan. Biri El-Halil’e girerken ve sonra orada gördüklerimiz,
bir diğeri de Eriha yolunda gördüklerimiz.
Her yerde olduğu gibi, El-Halil’in girişinde de bizi bir kontrol
noktası karşıladı. Bir sürü soruya, yıldırmaya muhatap olduk.
Niçin geldik, kaç kişi geldik, Türk bayrağı taşıyor muyduk?..
Sonra o turnikeden tek tek geçişimiz…

Fotoğraf: H. H. Çağıran

İsrail polisinin manalı bakışlarına muhatap olmak… Ve sonra Filistinlilerin yaşadığı sokakların, evlerin
görüntüsü… Kelimenin tam anlamıyla içler acısı bir durum. Hemen sağınızda solunuzda bitiveren
çocuklar ve yalvaran bakışlarla sizden para istemeleri… Dünyanın kör, sağır olduğu gerçeklik!
Eriha yolunda gördüklerimiz daha bir dokunaklıydı, dersem bilmem haksızlık etmiş olur muyum?
Yolun sağ tarafındaki tepelerin eteğinde (ki, Hz. Yusuf’un kuyuya atıldığı bölgeymiş burası) derme çatma
kulübeler var. Yarı açık, yıkık dökük kulübeler bunlar ve etrafta yayılan koyunlar… “Kovulmuşlar
Mahallesi”ymiş burası. İsrail askerleri tarafından evlerinden çıkartılan Filistinlilerin sürgün edildiği bölge.
Kendilerinin ya da çocuklarının işledikleri suç(!)lar nedeniyle burada yaşamaya mahkûm edilmiş
aileler…
Burada her şey kanına dokunuyor insanın!
Filistin’de karşılaştığım tablo bana o topraklarda nefer olmanın kendi başına cihat olduğunu düşündürdü.
Sizin Filistin’in insanlarında neler gördüğünüzü merak ediyorum.
Bu doğru bir tespittir. Yalnızca orada bulunmak, hiçbir şey yapmasa bile, sadece o topraklarda yaşamak,
başlı başına bir cihattır. Çünkü normal şartlarda böylesi bir hayatı sürdürmek, buna katlanmak, insani
anlamda sınırları zorlayan bir şey. Yokluk, mahrumiyet, itilip kakılmak ve şehadet… Eğer bir davaları
olmasaydı bu insanların, adanmışlıkları, ümmet adına yüklendikleri bir sorumluluk bilinçleri olmasaydı,
çoktan orayı terk edip, kendileri için normal bir hayatın peşine düşebilirlerdi. Ama biliyorlar ki, bunu
yapmak; kendilerini vatanlarına tercih etmek, bir ihanettir. Biliyorlar ki, her nereye gitseler, vicdanlarının
sesi onları rahat bırakmayacak. O nedenle onuru, yiğitliği, zorluğu seçerek bir destan yazıyorlar. Hem de
sanki hiç böylesi bir kuşatmanın altında değillermişçesine. Bunu her birinin gözlerinden okumak
mümkün. Eminim ki, Musa Hicazi’nin anlattıkları bütün bir Filistin halkının duygularına tercüman olan
sözlerdir. Sabır, savaş ve zafer!
Filistin’in farklı bölgelerinde –kanser misali– kendini gösteren bir “yapı” var: En hafif tabirlerle ‘’işgal
gücü’’, ‘’terör devleti’’ olarak İsrail. Her bir köşede, sınırlarda, kontrol noktalarında karşınıza silahlı
askerler çıkıyor… Sokaklar arasında bile turnikeler sizi karşılıyor… İki sokak arasında metrelerce
duvarlar var ve bunlar öyle inşa edilmiş duvarlar ki ufkunuzu bile kapatıyor… Bu tablo içerisinde Filistin’in
geleceğine nasıl bakıyorsunuz?
En ağırıma giden hususlardan biri oldu bu kontrol noktaları. İsrail’in uyguladığı zulmün en somut
kanıtlarından biri bu turnikeler. Adım başı karşınıza çıkıyor ve bin bir sualden sonra geçebiliyorsunuz
öbür tarafa. Bu resmen bir yıldırma, sindirme politikası. Mescid-i Aksa’ya girerken kontrol noktasından
geçmek, orada görevli İsrail askerlerinin keyfinin yetmesini beklemek, tedirgin olmak, sinirlenmek, acaba
giremeyecek miyim endişesi taşımak ve nihayet pasaportunuzu rehin bırakarak içeri girmek… Bir
Müslümanın Mescid-i Aksa’ya girerken İsrail polisinin izninden geçmesi, tahammül edilebilir bir şey değil.
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Bu anlamda gözümün önünden silinmeyecek
bir tablo var. O an izlerken bile beni dehşete
düşüren bir tablo ve sanırım orada, Filistinli
kardeşlerimizin gündelik hayatlarının seyrine
dair çarpıcı bir örnektir bu. Cumartesi günü,
Kudüs Üniversitesi’ndeki sempozyumun açılış
programı sonrasında bir halk otobüsüyle şehir
merkezine giderken tanık olduğumuz bir
durum.
Otobüs bir süre gittikten sonra bir alanda
durdu. Biz, ineceğimiz durağa gelip
gelmediğimiz merakını yaşarken (çünkü
insanlar inmeye başlamışlardı) yine bir kontrol
noktasında bulunduğumuzu anladık. Onlar
indiler ve biz otobüste kaldık.

Fotoğraf: H. H. Çağıran

Camdan bakınca fark ettim bir anda, otobüsten inen insanlar tek sıra halinde diziliyorlardı. İlkin
anlamadım. Merakla izlerken, İsrail askerlerini gördüm. Sonra o tek sıra halinde dizilen insanların
karşılarına geçtiler. Sonra her biri tek tek kimliklerini, belgelerini göstererek yeniden arabaya bindi ve
yolumuza devam ettik…
Evet, yeryüzü şimdiye değin çok zulme tanıklık etti. Ama tarih bir şeyi daha gösterdi ki, hiçbir zulüm
sonsuza dek sürmüyor. Orada, böylesine yiğit bir halk olduğu sürece, inanıyorum ki bir gün bu gözyaşları
dinecek ve güller, zambaklar yeşerecek Filistin’de.
Nizar Kabbani’nin bir mısrasını hatırlıyorum. Mealen, “günahlarımızdan girdi İsrail” diyordu. Bu
bağlamda, Filistin’de yaşanan sıkıntıları Müslümanlar olarak “günahlarımızdan” (ameli-itikadi/fikri-siyasi
sorunlarımızdan) ayrı düşünemeyeceğimiz kanaatindeyim. Bu hususları göz önünde bulundurarak
soruyorum, biz neredeyiz?
20. yüzyıl, coğrafyamız açısından büyük yıkımların, değişimlerin yaşandığı bir yüzyıl oldu. Müslümanlar
olarak bu travmayı üzerimizden atmaya, yeni yeni toparlanmaya çalışırken, dünün zalimleri yeni
yöntemlerle, türlü adlandırmalarla yine bu coğrafyayı talan etmenin, deyim yerindeyse iflah etmemenin
hesaplarını, uygulamalarını yapıyorlar. Bahar diyerek, Demokrasi diyerek yakıp yıkıyorlar. Sadece insan
öldürmüyorlar, bu toprakları ayakta tutan hafızayı da yerle bir ediyorlar. Bu bağlamda, evet, belimizi zor
doğrulttuğumuz, doğrultamadığımız doğrudur. Ama şunu da görmezden gelemeyiz: Bugün Müslümanlar
olarak bulunduğumuz yer, bulunmamız gereken yer midir?
Yaptıklarımız, yapmamız gerekenler midir? Bizim
sesimiz, soluğumuz, öfkemiz, adanmışlığımız bu kadar
mıdır? Bunu sorgulamak ve cevaplandırmak
zorundayız. Çünkü Müslümanların düne göre bugün
çok daha maddi ve manevi imkânlara sahip olduklarını,
yaptıklarından çok daha fazlasını, yeryüzünde zulüm
gören kardeşleri/insanlar için yapabileceklerine
inanıyorum. Bu açıdan bakınca, iyi bir yerde
olmadığımızı düşünüyorum.Evet, bir sancımız var, bir
meselemiz var ama çok kısır. Sadece kısır da değil,
nasıl desem, uyumsuz. Uyumsuz, çünkü bir
Müslümanın kötülüğe karşı nasıl duracağı, ne yapması
gerektiği bellidir.
Fotoğraf: Ali Işık

Biz, sanki hiç elimiz yokmuş gibi davranıyoruz. Bırakınız ellerimizi, diğer seçeneklerin bile doğrusu
hakkını verebildiğimiz kanaatinde değilim. Uzatmadan söyleyeyim, komşusu açken tok yatılamayacağını
bildiğimiz kadar, din kardeşleri zulüm altındayken yatılamayacağını, gezilip tozulamayacağını, hayatın
keyfinin çıkarılamayacağını da bilmemiz gerekiyor. Zamanı durdurmasını bilmeyenler, zamanın önünde
savrulmaktan kendilerini kurtaramazlar. Zaman bütün acılarda, bütün zulümlerde durup durmuyorsa
gözümüzün önünde, bazı şeyleri dille ifade etmenin ne anlamı var?
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Bu iş % 2,5’la üstesinden gelinecek bir mesele değil. Sadaka ölçüsünde yapılan yardımlarla
çözülebilecek bir konu değil. Kendimizi o insanların yerine koyup, düşünmemiz gerekiyor. Şimdi ben
orada olsam, Müslüman kardeşlerimden ne beklerim? Şimdi ben orada, o halde olsam ve bilsem ki,
dünyanın öbür taraflarındaki Müslüman kardeşlerim, gelecek hesabı yapıyorlar, servetlerine servet
katıyorlar, nasıl düşünürüm?
Ve tabii en önemlisi de, yarın Hakk’ın divanında bu utancı nasıl taşırım?
Katılır mısınız bilmem, Filistin ekseninde yapılan yayınlara baktığımda gördüğüm sol tandanslı bir
istilanın genel kabul gördüğüdür. Filistin hassasiyetimiz üzerinden bir şekilde manipüle edildiğimizi
düşünüyorum. Mahmud Derviş’ten Gassan Kanafani’ye kadar geniş bir yelpazede yazar, şair ve
müzisyenleri hatırlamak mümkündür. Elbette her birinin sesinde kıymete değer birçok şey var. Fakat
ekseni İslam olan ve düşüncesini, sanatını bu eksen üzere kuranları duyamıyor, göremiyor,
okuyamıyoruz. Hemen ‘’yok ki göresiniz’’ diyenleri duyar gibi oluyorum. İşte tam da bu noktada
düşüncelerinizi dinlemek isterim. Yoksa neden yok? Oradaki ‘tohum’ların gelişip serpilmesi nasıl mümkün
olur? Varsa iletişim kanallarını nasıl açabiliriz?
Bunda, İsrail Devleti’nin kuruluşuyla birlikte bölgede başlayan emperyalizm karşıtı mücadelenin ve
ardından FKÖ’nün ilk kuruluşundaki yapılanmanın etkisi olduğu kanaatindeyim. Sizin de belirttiğiniz gibi
elbette her birinin sesinde (ki, yalnızca sesinde değil, kimilerinin bu mücadelede suikaste uğrayarak
hayatını kaybettiğini biliyoruz) bir kıymet var. İnsan, hayata hangi ideolojiden bakarsa baksın, istisnaları
dışında, içindeki insani özü kolay kolay silip atamıyor. Buna gücü yetmiyor. Öyle olmasa, çok aykırı
dünyalardan dönüp gelen insan hikâyelerine hiç rastlamamış olmamız gerekirdi.
Ekseni İslam olan ve düşüncesini, sanatını bu eksen üzere kuranları duyamıyor, göremiyor,
okuyamıyoruz.
Siz, söylenmesi gerekeni söylediniz zaten. Tek kelimeyle savrulmuşluk! Şimdi onlar çok daha önemli(!)
işlerle meşguller. Belki de her şey Müslümanların, o sade, dünyayı kendilerinden yoksun kılan hayatı terk
etmeleriyle, dünya nimetlerini tatmalarıyla başladı. İçimize dünya girince, kalp ayarlarımız bozuldu.
Yalnızca saatlerimizi değil, kalplerimizi de ayarladı birileri…
“Dava edebiyatı” olarak küçümsenen bir çizgi var. Evet; bağıran, insana yabancı, varlığın sesine kör bir
nazarla okuru mesaja boğan metinler üretildiğini görüyoruz. “İyi metin” kendi başına bir dava mıdır yoksa
bir eksen (inanç/düşünce/tasavvur) olmaksızın metnin zaten iyi olamayacağını mı düşünürsünüz? Veya
şöyle sorayım: Telkinci/kör dava edebiyatı ile her şeyden bağımsız “iyi metin” kutsamacılığının bir ortası
yok mudur?
Bir davası yoksa bir Edebiyat ne işe yarar ki?
Ne kör, sağır bir dava edebiyatı ve ne de salt “iyi metin” kutsamacılığı. İslam’ı yalnız insanın ibadet
hayatını, genel davranış biçimlerini düzenleyen bir din olarak düşünmemek gerekir. O, bütünüyle bir
terbiye biçimidir. Duyguların, düşüncelerin, ifade biçimlerinin de şekillendiği bir terbiye biçimi. Bu
terbiyeden hakkıyla geçen bir dil, gönül; nasıl kör, insana yabancı, duygusuz, kuru bir vaaz dili ile
seslenebilir ki insana? Nasıl kaba saba sözlerle muhatap aldığı insandan bir dönüşüm bekler ki?
Merhamet taşımayan bir dil, o yürekte nasıl bir merhamet damarı açabilir? Üstelik de Allah’ın bu konuda
peygamberine olan uyarılarını ve peygamberin ortaya koyduğu örnekleri bilip dururken?
O sesle önce bir kendimize seslenelim bakalım, içimizde nasıl bir karşılık buluyor?
Filistin’den heybenizde öyküler biriktirerek döndüğünüzü düşünüyorum. Ne dersiniz?
Hayır, öykülerle dönmedim Filistin’den. En azından ben böyle biliyorum. Çünkü oraya öykü biriktirmeye
gitmedim ve o birkaç gün boyunca böyle bir şeyi de hiç aklımdan geçirmedim. Normalde böyle yapmam
tabii. Hep öykümü ararım gittiğim yerlerde. Ama bu defa durum farklıydı. Bir Müslüman olarak, o
topraklarda yaşanan drama tanıklık ettim. Birkaç çocuğun başını okşadım, kimilerini gözlerimle sevdim
uzaktan uzağa. Oturduğumuz bir mekândan ayrılırken orada bulunan Filistinli kardeşlerimize sarıldım
doyasıya. İçten içe ağladığım, isyan ettiğim, kendimi zor tuttuğum zamanlar oldu. Bir insan olarak da bir
Müslüman olarak da kendimden utandım. Bu insanlar burada böyle bir hayat yaşıyor ve ben… Ve biz…
Öykülerle değil, kızarmış bir yüzle döndüm!
İzzetimizin ayağa düşürülmesi çabalarına canı pahasına karşı koyan Filistinlilere bir ‘’selam’’ olsun isterim
bu röportajın. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim Hocam.
Evet, selam olsun o güzel insanlara!
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İkinci Mavi Marmara vakası olacaksınız diye uyarıldık
Dünyanın dört bir yanından Kudüs’e destek için gelen 700 akademisyen işgalci İsrail’e Filistin
topraklarından çok anlamlı bir mesaj verdi geçtiğimiz hafta. 80 bin öğrencinin işgalin baskısı altında
eğitimini sürdürdüğü Filistin’e Türkiye akademisi destek oldu. 2. INCSOS, Filistin’de gerçekleşen ilk
uluslararası bilimsel kongre olma özelliği taşıyor.

Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi iş birliğinde 23-25 Mart tarihlerinde düzenlenen 2.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 10 ülkeden 700’e yakın akademisyen ve siyasetçiyi Kudüs’te bir araya getirdi.
İsrail’in ördüğü utanç duvarının Müslüman tarafında kalan Ebu Diys banliyösündeki Al-Quds Üniversitesi’nde
gerçekleştirilen kongre, hem Filistin hem de Türkiye için birçok ilki barındırıyordu. Kudüs’e desteğin ilmi bir arkaplanla
bu kadar yoğun katılımla yapılması şüphesiz en çok üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Etkinlik
sadece iki gün süren bir destek değildi. Al-Quds Üniversitesi ile Türkiye’den 6 üniversite, akademik çalışmalar, ortak
doktora programları, yaz kampları, akademik değişim ve ortak sempozyumlar düzenleme konularında işbirliğini
geliştirmek için mutabakatlar yaptı…
Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı, Öğretim Görevlisi ve 2. INCSOS Kongresi Koordinatörü Serkan
Yorgancılar ile bu anlamlı girişimin detaylarını konuştuk.
l 2. INCSOS Kongresi’ni, Kudüs’ün geleceğinin tehdit aldığı bir dönemde, utanç duvarının hemen ardında,
Ebu Dis banliyösünde yapma kararı aldınız. Bu süreçten bahsedelim biraz. Temel itkiniz ve gereğiniz neydi?
Gazi Üniversitesi, Al-Quds Üniversitesi ve Turkish Studies olarak Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumunun
ikincisini Kudüs’te yapma kararı almış olmamızın birçok nedeni var. Öncelikle, Kudüs’ün ve Filistin halkının yalnız
olmadığını, onların acısını ve yaşadıkları zorlukları derinden hisseden bir milletin olduğunu göstermekti. İkincil
hedefimiz ise Türkiye’deki başta sosyal bilimciler olmak üzere farklı disiplinlerden bilim adamlarımızın Kudüs’ü,
Kudüs’teki İsrail işgalini ve halen devam etmekte olan insanlık ayıbını yakından görmelerini sağlamaktı.
l Uluslararası bilimsel bir kongreye ev sahipliği yapmak Filistin için de bir ilk olma özelliği taşıyor. İlk
görüşmelerinizde ne tepki verdiler?
Filistinli akademisyenlerle yaptığımız görüşmelerde, Filistin’de daha önce küçük konferanslar yapıldığını ancak
böylesine kapsamlı bir kongrenin hiç yapılmadığını söylediler. Aslına bakarsanız bu denli büyük bir ilginin olacağını
ilk görüşmelerimizde onlar da fark edemedi. Daha önce yapılmış olan çalışmaların bir benzerinin yapılacağını
düşündüler. Ancak kongre tarihi yaklaşıp, bize katılımcı sayılarını sormaya başladıklarında onlar da şaşırdı.
l Kongre duyurusu yapıldıktan sonra akademisyenlerin çağrıya cevabı ne oldu, ne kadar başvuru geldi?
Yurtdışından katılım ne düzeydeydi?
Bildiğiniz gibi akademisyenler önce bildirilerinin özetlerini gönderirler, akademik değerlendirme sonrasında onlara
kabul veya ret yazısı gider. Açıkçası talep patlaması yaşadık ve bildiri sayısını sınırlandırmak zorunda kaldık. Filistinli
akademisyenlerden de epey katılım oldu, bu çok anlamlıydı. Gelecek yıllarda tekrar Kudüs’te kongre ve benzeri
çalışmaları yapmayı düşünüyoruz.
l İsrailliler bizi pek sıcak karşılamadılar tabii… Bu süreçte beklenmedik bir durumla karşılaştınız mı?
Tabii ki… İşin içinde İsrail olunca biraz tedirginlik yaşanıyor... Kongre hazırlarımız devam ederken bizlere ‘ikinci bir
Mavi Marmara vakası yaşatma ihtimalimiz’ olduğunu bile söyleyenler oldu. 700 akademisyen, utanç duvarının
arkasında, Filistin’de bildirilerini okuyacaktı… Elbette bu yoğunlukta akademisyenle o bölgeye gidiyor olmanın
önceden kestirilemeyen zorlukları olabilirdi... Ama Allah bütün işlerimizi kolaylaştırdı, yolları-mızı açtı,
beklemediğimiz yerlerden yardımlarını gönderdi.
Kongrenin açılış gününde Filistinli yetkililer bir İsrail baskını beklediklerini, bu yüzden de bize hissettirmeseler de
gergin olduklarını bizlere kongre sonunda söylediler. Gerçekten onlar da süreci son derece akıllıca yürüttüler.
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l Çalışma alanı olmadığı halde, sadece Kudüs’e destek vermek için sosyal bilimler ile ilgili tebliğ hazırlayıp
kongreye katılma gayreti gösteren akademisyenlerle tanıştım orada. Öte yanda “Kudüs’ün merkeze
alındığı, ilkenin bilimin önüne geçtiği” eleştirisini yapanlar da vardı. Bu ikisi birbirinden ayrı düşünülebilir
mi?
Kudüs’ün merkeze alınması bilimle sorunlu bir durum değil ki! Bildirilere baktığımızda son derece kaliteli bildirilerin
olduğunu gördük. Yakın bir tarihte kongrede sunulan tebliğlerin tam metinleri yayınlanacak, isteyen oradan da
bakabilir. Bence ilke ve bilim arasında ne bir çatışma ne de bir uzlaşmazlık var. Bu biraz da bizim durduğumuz yerle
ilgili. İlkesiz bir bilim olmayacağı gibi bilimsiz ilkeler de son derece zayıftır. Her ikisi de birbirini desteklemeli, ilkeler
bilimselliğimize engel olmamalıdır.
l Filistin Devleti üst düzey bir sahiplenmeyle katıldı kongreye. İzlediğim en etkileyici açılış töreniydi.
Projenin koordinatörü olarak siz nasıl bir sonuçla döndüğünüzü düşünüyorsunuz?
Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın özel temsilcisi, Milli Eğitim Bakanı, Rektörler, din adamları ve çok sayıda
basın mensubu arkadaşımız kongremize katıldı. Arap kanallarından canlı yayınlayanlar olduğu gibi El-Cezire gibi
bazı büyük kanallarda kongremize geniş yer verildi. Ulusal ve uluslararası basında beklentimizin çok üstünde bir ilgi
gördük. Aslında bu ilgi yapmak istediğimiz şeyi ciddiye alanların sayısını gösteriyor.
Bunun yeni ve farklı başlangıçlara kapı açacak bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Yani Kudüs, bizim sadece gidip,
gezip döndüğümüz ya da acil durumlarda insani yardımlar yaptığımız bir belde olmanın çok daha ötesine
taşınmalıdır. Entelektüeller, bilim adamları, ulema sınıfı, basın ve medya mensupları birbirleri ile farklı iş birliklerine
gidecektir. Üniversiteler aralarında akademik iş birliği protokolleri yapacaktır. Mesela biz Gazi Üniversitesi olarak
Kudüs Üniversitesi ile ‘Mevlana Değişim Programı Çerçevesinde Akademik ve Bilimsel İşbirliği’ anlaşması
imzaladık. Anlaşma kapsamında ortak araştırma projeleri, konferanslar, toplantılar, seminerler ve çalıştaylar,
akademik ve bilimsel çalışmalar yapılacak. Protokol kapsamında ayrıca ortak doktora programları açılacak, yaz
kamplarının yanı sıra bilimsel etkinlikler düzenlenecek.
l Mayıs, Kudüs için yeni tartışmaların yaşanacağı hareketli bir ay olacak. BM’nin vetosuna ve tüm
yalnızlığına rağmen Trump’ın Kudüs kararındaki ısrarcılığı ne anlama geliyor?
Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul etmesi kararını kabul etmiyoruz. Ancak gördük ki İsrailliler ve Yahudiler bu
karardan son derece memnunlar. Bu karara en yüksek perdeden cevap veren Türk milletinin bu tavrından da
rahatsızlar. Mesela ağlama duvarını ziyaret ettiğimiz bölüm-de orta yaşlı bir Yahudi kadın gelerek Türkiye’ye ve
Türk milletine olan kızgınlığını dile getirdi. Yine ağlama duvarı bölgesinde dindar bir Yahudi bize gelerek “Biz öyle
kolay öldürmeyiz” dedi. Bu söz, Davos çıkışına bir cevaptı. Demek hala bu olayın izlerini akıllarından silememişler.
l Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam’ın ‘işgale karşı ilimle verdikleri mücadele’ vurgusu
önemliydi. Bu alanda verilebilecek yeni destekler için yol haritası ne olmalı?
Elbette Saydam’ın işgale karşı ilimle verilen mücadele vurgusu çok önemli. Ve yine Gazi Üniversitesi Rektörümüz
Prof. Dr. İbrahim Uslan ve çalışma ekibimizin bu konuda ortaya koyduğu kararlılık takdire şayandır. İbrahim Uslan
Hocamıza Kudüs’te bilimsel bir kongre yapacağımızı fakat bu kongrenin öngörülemeyen riskleri barındırdığını
söylediğimizde “Başımıza bir şey gelecekse Kudüs için gelsin” diye cevap verdi. Türkiye’nin Filistin sorununa
duyarlılığını, gösterdiği tepkileri hiç kimse yok sayamaz. Bunlar çok önemli ve çok değerli tepkiler. Ancak bu
tepkilerin sorunun çözümüne katkı sunup sunmadığını, sorunun çözümüne katkı sunmuyorsa eğer bunun dışında
neler yapabileceğimizi masaya yatırmamız gerekiyor. Üniversitelerdeki Kudüs araştırma merkezlerine çok önemli
görevler düşüyor. İbranice bilen akademisyenlere çok ihtiyaç var. İlginçtir dünyada Siyonizme karşı en hassas
toplumlardan birisi olmamıza rağmen hala ciddi bir Siyonizm araştırma merkezimiz yok.
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KUDÜS (AA) ENES CANLI - Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Tarih Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Ömer Turan, İsrail›in işgali altındaki Batı Şeria›nın El Halil kentini gördükten sonra yüreğinin
parçalandığını belirterek, sadece İslam aleminin değil Hıristiyan dünyasının da Osmanlı Kudüsünü
özlediğini belirtti.
Turan, işgal altındaki Doğu Kudüsün Ebu Dis isimli banliyösündeki Kudüs Üniversitesinde
gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığını üstlendiği 2. Uluslararası İnsani ve
Sosyal Bilimler Kongresinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türklerin Kudüs›teki geçmişinin Anadolu›dan önce başladığını aktaran Turan, bu gerçeğin
kamuoyunda yeterince bilinmediğine işaret etti.
Malazgirt fatihi Sultan Alparslanın komutanının Kudüs valisine şehrin çatışmasız bir şekilde teslim
edilmesi için mektup yazdığını belirten Turan, Kudüsteki dönemin valisinin de «Ben de Türk asıllıyım.
Ailemin ve tebamın güvenliğini garanti ederseniz, şehri teslim ederim» şeklinde cevap verdiğini anlattı.
Kudüsün daha sonra dönemin İslam devletlerinden Fatimilerin, sonrasında haçlı krallıklarının ve
sonrasında da Memlüklülerin eline geçtiğine değinen Turan, Mercidabıka kadar Kudüsün dini ve eğitim
yapıları bakımından doyuma ulaştığını söyledi.
Osmanlıların şehrin emniyeti ve halkın refahı için surları yenilediğini, şehre su getirdiğini ve vakıflar inşa
ettiğine değinen Turan, «Vakıflar, külliyeler, sadece dini yapılar değildir. Cami vardır, külliyenin merkezi
camidir. Ama onun yanında aşevi, medrese, tekkei, misafirhanesi, imareti, yanında hastaların tedavi
gördüğü yerler vardır. Vakıf deyince sadece dini yapı anlamayalım, buralardan inanan inanmayan
herkes istifade ediyor. Bu sayede camiye yaklaşıyor. Bu sayede yabancılaşma bitiyor. Aynı şekilde
Balkanlarda İslamlaşma şehirlerde, vakıflarda başlar» diye konuştu.
Eski şehir içinde bugün aynı görkemini koruyan Hürrem Sultana ait Haseke Sultan Vakfından bahseden
Turan şunları kaydetti:
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Haseke Sultan Vakfında camisi, kileri, avlusu, yemekhanesi, odunluk, dağıtım yeri, insanların kalması
için misafirhanesi bu şekilde her gün 400 kişiye 400 küsür yıldır Müslümanların yanı sıra Hıristiyanlara
ayrım gözetilmeksizin yemek veriliyor. Hıristiyanlar da Osmanlı Kudüsünü özlerler. Bugün, birçok
meselede Hıristiyanlar ve Yahudiler bir arada hareket ederler ama Kudüs meselesi olduğunda Vatikan
ya da Hıristiyanlar, ‹Osmanlı zamanında nasıls öyle olsun derler.›
-»Kudüs bizim için özel bir yer»
Osmanlı Devletinin mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti döneminde Kudüs›e ilginin sürdüğüne işaret eden
ODTÜ Tarih Bölümü Başkanı Turan, milli mücadelenin en çetin dönemlerinde Mimar Kemaleddinin
Kudüse gelerek burada restorasyon çalışmalarına katıldığını anlattı.
Turan, «Kudüs bizim için çok özel bir yer. Kudüse hizmet etmekle şeref bulduğumuzu düşünüyoruz.
Kudüse hizmet etmek, hakikaten bir şereftir. İnsanlığa hizmet etmektir. Bu bakımdan çok şükür sicilimiz
ak pak ve dosyamız da çok kabarıktır» şeklinde konuştu.
«Bu böyle gitmez, gitmeyecektir»
Tarihçi Turan, işgal altındaki Batı Şeria toprakları ve İsrail işgali altında yaşayan Filistinlilerin hayatlarına
ilişkin ise şunları söyledi:
«Elhalili gördüm, yüreğim parça parça oldu. Müslüman olmak gerekmez El Halilin o haline üzülmek için,
insan olmak kafidir. Diğer pek çok bölgede, pislik, perişanlık insan haysiyetinin ayaklar altına alınması,
kimse bundan kar etmez. İnsan olana bu kadar kötü muamele eden kimse ihya olmaz. Bu böyle gitmez
gitmeyecektir.»
Turan, İsrail işgalinin en somut sembollerinden ayrım duvarının yanında kurulu Doğu Kudüsün Ebu Dis
banliyösünde gerçekleştirilen, Türkiye ve dünya genelinden yedi yüze yakın akademisyeni bir araya
getiren INCSOS kongresinin «bugünden yarına olmasa da uzun dönemde akademik yansımaları
olacağını, Filistin meselesine ve coğrafyasına ilişkin Türkiyeden akademik ilgiyi artıracağını» belirtti.
-Türk üniversiteleri ile Kudüs Üniversitesi arasında işbirliği anlaşması
AA nın «Global İletişim ortağı olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Kudüs
Üniversitesinde dün sona erdi.
Kongrede eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı sempozyumda akademisyenler, 30 ayrı oturumda «tarih ve
sanat araştırmaları», «din ve toplum», «felsefe, davranış ve sağlık bilimleri», «bilişim teknolojileri ve
uygulamalı birimler», «ekonomi, hukuk ve siyaset», «eğitim bilimleri», «dil ve edebiyat» gibi bilim, sanat
ve kültür alanında 500 e yakın sunum yaptı.
Program sonunda, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere kongreye destek veren Türkiyeden 6 üniversite
ile Kudüs Üniversitesi arasında, işbirliğini geliştirme, akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak doktora
programları, yaz kampları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi
alanlarda birçok mutabakat zaptı imzalandı.
Kongreye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus
Emre Enstitüsü (YEE) de destek verdi.
Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Hitit Üniversitesinin de destekçileri olduğu kongreye, ayrıca Balıkesir
Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, MAK Danışmanlık, Cambridge Scholars Yayınevi, AND Center, Kudüs Open
Üniversitesi, Arap Amerikan Üniversitesi ve Necah Milli Üniversitesi de destek sağladı.
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''Bu çok acı bir durum"
INCSOS Koordinatörü Doç. Dr. Güngör, "Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz gerekiyor.
Duvarlar arası geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak, 30 yıldır Kudüs'ü görmeyen
insanlar var. Bu çok acı bir durum." dedi.
Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS'un "Kudüs'e
dönüşün ilmi ve fikri boyutunu oluşturduğunu" ve akademik dünyanın Kudüs'e daha sık gelmesi
gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ilişkin değerlendirmelerde
bulundu.
Filistin Uluslararası İlişkiler Akademik Topluluğu (PASSIA) Başkanı Dr. Mehdi Abdulhadi, bugüne kadar
Kudüs'te birçok konferans düzenlendiğini ancak bugünkü konferansın önemi, "akademik, insani, fikri
ve sosyal alandan Türkiye’den çok sayıda akademisyenin Kudüs’e gelerek 'biz buradayız' demesinde
ortaya çıktığını" belirtti.
Kongre için gelen heyetin Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmasına değinen Abdulhadi, "Bu
akademik heyeti, İslami bir eda ile Mescid-i Aksa’daki cuma namazında gördük. Aynı şekilde ‘ben
buradayım’ diyordu. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in sünnetiyle, ribat ve mücadele toprakları
Filistin’i selamlıyordu. Bugün de burada söz konusu olgunun akademik ve bilimsel boyutuna geçtik.
Dini ve dünyevi, uygarlık ile ekonomi ve işgal boyutunu değerlendirme aşamasına geçtik." diye
konuştu.
Türkiye'nin Filistin üniversitelerindeki görünürlüğünün önem arz ettiğine işaret eden Abdulhadi, "Birinci
neden, genç nesle misyonu taşımak ve anlatmak. Böylece Kudüs’ün genç erkekleri ve genç kızları 'bu
topraklar bizim, bu zaman bizim ve kimseye aidiyetle baş eğmem' diyecektir. 'Üzülme, Allah bizimle'
şiarıyla kuşanacak ve bıkmadan usanmadan mücadelesini sürdürecektir." dedi.
Abdulhadi, kongre boyunca Filistin meselesinin birçok ilmi araştırma ve çeşitli sunumlarla ele
alınacağını işaret ederek şunları kaydetti:
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"Zamanı boşa harcayamayız, bilakis zamandan istifade ederiz. Mazinin hatalarını tekrarlamaz bilakis,
gençliğe bu mirası anlatır, hatırlatırız. Osmanlı'nın Kudüs’teki 400 yıllık hakimiyetinin tarihsel boyutu ve
medeniyet mirasını dillendireceğiz. Bu tarihi nasıl inşa ettik, uygarlığı nasıl inşa ettik onu anlatacağız.
Bu çerçevede Kudüs’e dönüşün de insani, İslami, ahlaki ve ilmi birçok sebebi vardır. İşte bu çapta
bugün düzenlenen böylesine büyüklükte bir konferans bu dönüşün ilmi ve fikri boyutunu ilgilendiriyor."
Kudüs Kongresi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Özcan Güngör ise, "Gördük ki bizim buraya daha çok
gelmemiz gerekiyor. Duvarlar arası geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak, 30 yıldır
Kudüs'ü görmeyen insanlar var. Bu çok acı bir durum. Biz bunları ülkemizde konuşsak da doğrudan
anlamamız mümkün değildi." ifadelerini kullandı.

Kongre vasıtasıyla Kudüs'e akademik bir kapı açmayı hedeflediklerini belirten Güngör, Türkiye'den
birçok üniversitenin, öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programları dahil birçok protokol imzalamaya
hazırlandığını paylaşarak, "Siyasi gündeme teslim olmayacağız, ilmi daha üst bir gündemi takip
ediyoruz. Bundan sonra da bu gündemi takip edeceğiz bundan sonra da bu hazırlığı belki Ankara'da
belki burada yapacağız ama bu ilişkiyi devam ettireceğiz." dedi.
AA
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'Türkiye ile tarih ve kan ortaklığımız var'

Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Türkiye'nin Filistin, Kudüs ve
Mescid-i Aksa'ya ilişkin tavrını takdir ettiklerini belirterek, "Bizim Türkiye ile tarih ve kan
ortaklığımız var. Aynı zamanda irade ve işgale karşı mücadele ortağıyız." dedi.
Filistinli Bakan Saydam, "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"nin (INCSOS) düzenlendiği Kudüs
Üniversitesi'nde Türkiye'nin Filistin davasına verdiği destek ve kongreye ilişkin AA muhabirine
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye'nin desteğinin Filistin'e güç verdiğini belirten Saydam, "Türkiye, bugün şeref dolu asaletini ve
hamurunun kalitesini, Filistin davasının yanında durarak ve Kudüs'ü himaye ederek ortaya koymuştur.
Biz Türkiye'den sloganik söylemler veya boş beyanatlar duymadık, bilakis sahada eyleme dönüşen
söylemler duyuyoruz. Ben Filistin Eğitim Bakanı olarak bununla gurur duyuyorum." diye konuştu.
Aynı zamanda Fetih Hareketi Devrim Konseyi Genel Sekreteri olan Saydam, Türkiye ile Filistin halkları
arasındaki bağa işaret ederek, "Bizim Türkiye ile tarih ve kan ortaklığımız var. Aynı zamanda irade ve
işgale karşı mücadele ortağıyız." ifadelerini kullandı.
Saydam, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu INCSOS'un Türkiye'nin kurum ve
kuruluşları tarafından Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenmesine ilişkin ise şunları söyledi:
"Bu kongrenin Filistin tarihimiz açısından bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum. Filistin destek ve
dayanışmaya ihtiyacı olduğu hassas bir dönemde düzenlenmiş bir kongredir bu."
Kongrenin sadece akademik nitelikte olmadığını, aksine büyük bir savunma, dayanışma, destek ve
mücadele kongresi mesabesinde olduğunu belirten Saydam, "Bu kongre, dünyadaki akademik camia
mensuplarına, 'esiri ziyaret, gardiyan ile normalleşme anlamına gelmez' yönünde verilmiş büyük bir
mesajdır." dedi.

57

http://www.aksam.com.tr
«İşgalin prangaları kırılıyor»
Bu tür ziyaret ve kongreleri, "işgal gücünün vurmaya çalıştığı prangaları kırmak" olarak kabul ettiklerini
dile getiren Saydam, bu etkinliklerin zor günler yaşayan Filistin'e destek anlamı taşıdığını ve Filistin
halkına "gerçek" dostlarını tanıma fırsatı sunduğunu ifade etti.
Saydam, Kudüs Üniversitesi'nin bulunduğu Ebu Dis beldesini Kudüs'ten ayıran Ayrım Duvarı'nı işaret
ederek, "Gördüğünüz gibi İsrail, Filistinlileri ve Filistinli olmayanların buraya ulaşmasını engellemeye
çalışıyor. İsrail, askeri kontrol noktaları ve teftişlerle insanları, sanki 'esiri (Filistin halkını) ziyaret etmek'
yasakmışçasına geciktirmeye çalışıyor." diye konuştu.
Kudüs Üniversitesi'nin İsrail işgalinden en çok etkilenen Filistin kurumlarının başında geldiğini aktaran
Saydam, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'nin burada yapılmasının işgale cevap niteliği taşıdığını
söyledi.
Bu bağlamda bir kez daha Türkiye'nin Filistin davası ile dayanışmasına dikkati çeken Saydam, "Biz
biliyoruz ki Türkiye halkı Filistinlilerin hem acılarını hem de inşallah başarılarını paylaşıyor. Dolayısıyla
nitelikli bir imtiyaz olarak kabul ediyor, Türkiye halkını ve katılımcıları bundan dolayı tebrik ediyor,
şükranlarımızı sunuyoruz. Böylece İsrail'e, 'Allah'ın izniyle işgaliniz zevale uğrayacaktır' diyoruz."
ifadelerini kullandı.
"Türkiye tarihine sahip çıkmıştır»
Filistin'in en genç bakanı sayılan Saydam, Türkiye'nin Filistin'e sağladığı mali desteğin okullara, bilimsel
çalışmalara, Kudüs ve Aksa'ya dönüştüğüne şahit olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Daha önce benzeri görülmemiş bu destekten dolayı Türkiye halkına, hükümetine ve liderine (
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) şükranlarımı sunmama müsaade buyurunuz lütfen. Çünkü
bugün Türkiye gerçekten tarihine sahip çıkmıştır ve Filistin halkının, Filistinli annelerin, esirlerin, şehitlerin
ve yaralıların ahlarına kulak vermiştir."
İsrail'in Filistinlileri tarihi Filistin coğrafyasının 6 bin kilometrekaresine sıkıştırdığını kaydeden Saydam,
"Bütün halklar tarih boyunca coğrafya için savaşarak evlatlarını özgürlüğe kavuşturmaya çalışmıştır.
Ancak Allah'a hamdolsun ki bugün Türkiye'nin buradaki varlığı ile bu 6 bin kilometrekare, 60 bin
kilometrekareye dönüşmüştür. Çünkü biz mücadele sürecimizde bu önemli desteği ve bundan kaynaklı
oksijeni hissediyoruz ve bunu takdir ediyoruz." dedi.
Saydam, Filistin halkının İsrail'in "devasa" askeri gücüne karşı ayakta kalmayı başardığını, İsrail'in bu
coğrafyayı "suikasta uğratma" çabalarının sonuçsuz kalacağını, Filistinlilerin özgürlük ve bağımsızlığa
ulaşana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.
INCSOS katılımcılarının işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde konuk olmasına da değinen
Saydam, "Beytüllahim'den Kudüs'ün bir banliyösünde düzenlenen bu konferansa gelmek büyük bir önem
arz ediyor. Tabii Türk dostlarımız Kudüs'ü rahat bir şekilde geçerek buraya gelebiliyorlar. Filistinliler,
İsrail'in askeri bölge olarak ilan ettiği Kudüs'e ancak izinle girebiliyor. Beytüllahim'de yaşayan bir Filistinli
Kudüs'ün güneyini dolaşarak buraya gelmek zorunda." diye konuştu.
Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam, son olarak AA'ya da teşekkür ederek, "Türkiye'ye,
Filistin halkının acılarını dünyaya ulaştıran ve burada Filistin halkı arasındaki varlığınızla bu halka
verdiğiniz destekten dolayı size de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesi'nin iş birliğinde düzenlenen ve AA'nın
"Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne başta Türkiye olmak üzere
birçok ülkeden yaklaşık 700 akademisyen ve siyasetçi katıldı. Cuma günü başlayan ve dün gece sona
eren kongrede 500'e yakın sunum yapıldı.
Kongrede ayrıca Türkiye'den 6 üniversite ile Kudüs Üniversitesi arasında çeşitli alanlarda iş birliği
mutabakat zaptı imzalandı.
(AA)
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Kudüs’teki 2. Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi sona erdi
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs
Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı"
olduğu "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)" sona erdi.

İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen kongrenin ikincisi, bu yıl
23 Mart’ta Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde Mescid-i
Aksa’da kılınan cuma namazı ve eski şehir ziyareti ile Kudüs’te başlamıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden sayılan ve İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle ördüğü "Ayrım
Duvarı"nın diğer yakasında kalan Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesinde düzenlenen kongreye,
başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katıldı.
Kongrenin açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri
Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi
Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik yaptı.
Kongrede eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı sempozyumda akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve
sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve
uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve
kültür alanlarında 500'e yakın sunum yaptı.
Türk üniversiteleri ile Kudüs Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması
Program sonunda, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite
ile Kudüs Üniversitesi arasında, iş birliğini geliştirme, akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak doktora
programları, yaz kampları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi
alanlarda birçok mutabakat zaptı imzalandı.
Kudüs Üniversitesi Rektörü Ebu Kişik’in çalışma ofisinde düzenlenen imza törenine, Gazi Üniversitesi
Rektörü Uslan ile diğer üniversite rektörleri katılırken, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi
Türkoğlu da hazır bulundu.
AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de destek verdi.
Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Hitit Üniversitesinin de ana destekçileri olduğu kongreye, ayrıca Balıkesir
Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, MAK Danışmanlık, Cambridge Scholars Yayınevi, AND Center, Kudüs Open
Üniversitesi, Arap Amerikan Üniversitesi ve en-Necah Milli Üniversitesi de destek sağladı.
"INCSOS 2018" Hazırlık Komitesi üyesi Mutesim Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu
büyüklükteki bilimsel bir kongrenin Kudüs Üniversitesinde yapılmasının kendileri için çok anlamlı
olduğunu belirterek, "Bu kongre bir kez daha Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilerin önemini ortaya
koyuyor ve Türkiye'nin işgal altındaki Kudüs şehrine verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.
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Kudüs’teki 2. Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi sona erdi
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te, Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs
Üniversitesinin iş birliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı"
olduğu "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018)" sona erdi.

İlki Turkish Studies Dergisi'nce İspanya'nın Endülüs bölgesinde gerçekleştirilen kongrenin ikincisi, bu yıl
23 Mart’ta Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve Kudüs Üniversitesinin iş birliğinde Mescid-i
Aksa’da kılınan cuma namazı ve eski şehir ziyareti ile Kudüs’te başlamıştı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden sayılan ve İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle ördüğü "Ayrım
Duvarı"nın diğer yakasında kalan Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesinde düzenlenen kongreye,
başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katıldı.
Kongrenin açılış konuşmalarını, Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin
Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri
Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi
Üniversitesi Rektörü İbrahim Uslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik yaptı.
Kongrede eş zamanlı gerçekleştirilen 7 ayrı sempozyumda akademisyenler, 30 ayrı oturumda "tarih ve
sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve
uygulamalı bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri", "dil ve edebiyat" gibi bilim, sanat ve
kültür alanlarında 500'e yakın sunum yaptı.
Türk üniversiteleri ile Kudüs Üniversitesi arasında iş birliği anlaşması
Program sonunda, başta Gazi Üniversitesi olmak üzere kongreye destek veren Türkiye’den 6 üniversite
ile Kudüs Üniversitesi arasında, iş birliğini geliştirme, akademik ve bilimsel çalışmalar, ortak doktora
programları, yaz kampları, akademik değişim, ortak sempozyum ve konferansların düzenlenmesi gibi
alanlarda birçok mutabakat zaptı imzalandı.
Kudüs Üniversitesi Rektörü Ebu Kişik’in çalışma ofisinde düzenlenen imza törenine, Gazi Üniversitesi
Rektörü Uslan ile diğer üniversite rektörleri katılırken, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi
Türkoğlu da hazır bulundu.
AA'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) de destek verdi.
Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Hitit Üniversitesinin de ana destekçileri olduğu kongreye, ayrıca Balıkesir
Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Kastamonu Üniversitesi, MAK Danışmanlık, Cambridge Scholars Yayınevi, AND Center, Kudüs Open
Üniversitesi, Arap Amerikan Üniversitesi ve en-Necah Milli Üniversitesi de destek sağladı.
"INCSOS 2018" Hazırlık Komitesi üyesi Mutesim Hamdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu
büyüklükteki bilimsel bir kongrenin Kudüs Üniversitesinde yapılmasının kendileri için çok anlamlı
olduğunu belirterek, "Bu kongre bir kez daha Türkiye ile Filistin arasındaki tarihi ilişkilerin önemini ortaya
koyuyor ve Türkiye'nin işgal altındaki Kudüs şehrine verdiği önemi gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.
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'30 yıldır Kudüs'ü görmeyen insanlar var'
INCSOS Koordinatörü Doç. Dr. Güngör,
"Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz
gerekiyor. Duvarlar arası geçiş yasak, bir
taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak, 30
yıldır Kudüs'ü görmeyen insanlar var. Bu
çok acı bir durum." dedi.
KUDÜS
Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS'un "Kudüs'e dönüşün
ilmi ve fikri boyutunu oluşturduğunu" ve akademik dünyanın Kudüs'e daha sık gelmesi gerektiği
değerlendirmesinde bulundu.
Filistinli ve Türk akademisyenler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nı üstlendiği 2.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Filistin Uluslararası İlişkiler Akademik Topluluğu (PASSIA) Başkanı Dr. Mehdi Abdulhadi, bugüne kadar
Kudüs'te birçok konferans düzenlendiğini ancak bugünkü konferansın önemi, "akademik, insani, fikri ve
sosyal alandan Türkiye’den çok sayıda akademisyenin Kudüs’e gelerek 'biz buradayız' demesinde
ortaya çıktığını" belirtti.
Kongre için gelen heyetin Mescid-i Aksa'da cuma
namazına katılmasına değinen Abdulhadi, "Bu
akademik heyeti, İslami bir eda ile Mescid-i Aksa’daki
cuma namazında gördük. Aynı şekilde ‘ben buradayım’
diyordu. Kur’an-ı Kerim ve Hz. Muhammed’in
sünnetiyle, ribat ve mücadele toprakları Filistin’i
selamlıyordu. Bugün de burada söz konusu olgunun
akademik ve bilimsel boyutuna geçtik. Dini ve dünyevi,
uygarlık ile ekonomi ve işgal boyutunu değerlendirme
aşamasına geçtik." diye konuştu.
Türkiye'nin Filistin üniversitelerindeki görünürlüğünün önem arz ettiğine işaret eden Abdulhadi, "Birinci
neden, genç nesle misyonu taşımak ve anlatmak. Böylece Kudüs’ün genç erkekleri ve genç kızları 'bu
topraklar bizim, bu zaman bizim ve kimseye aidiyetle baş eğmem' diyecektir. 'Üzülme, Allah bizimle' şiarıyla
kuşanacak ve bıkmadan usanmadan mücadelesini sürdürecektir." dedi.
Abdulhadi, kongre boyunca Filistin meselesinin birçok ilmi araştırma ve çeşitli sunumlarla ele alınacağını
işaret ederek şunları kaydetti:
"Zamanı boşa harcayamayız, bilakis zamandan istifade ederiz. Mazinin hatalarını tekrarlamaz bilakis,
gençliğe bu mirası anlatır, hatırlatırız. Osmanlı'nın Kudüs’teki 400 yıllık hakimiyetinin tarihsel boyutu ve
medeniyet mirasını dillendireceğiz. Bu tarihi nasıl inşa ettik, uygarlığı nasıl inşa ettik onu anlatacağız. Bu
çerçevede Kudüs’e dönüşün de insani, İslami, ahlaki ve ilmi birçok sebebi vardır. İşte bu çapta bugün
düzenlenen böylesine büyüklükte bir konferans bu dönüşün ilmi ve fikri boyutunu ilgilendiriyor."
Kudüs Kongresi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Özcan Güngör ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
verdiği vizyon ve destekle, kamu kurumlarının desteğiyle kongrenin başarıyla başlatıldığını belirterek,
"Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz gerekiyor. Duvarlar arası geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa
geçemiyor, yasak, 30 yıldır Kudüs'ü görmeyen insanlar var. Bu çok acı bir durum. Biz bunları ülkemizde
konuşsak da doğrudan anlamamız mümkün değildi." ifadelerini kullandı.
Kongre vasıtasıyla Kudüs'e akademik bir kapı açmayı hedeflediklerini belirten Güngör, Türkiye'den birçok
üniversitenin, öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programları dahil birçok protokol imzalamaya
hazırlandığını paylaşarak, "Siyasi gündeme teslim olmayacağız, ilmi daha üst bir gündemi takip ediyoruz.
Bundan sonra da bu gündemi takip edeceğiz bundan sonra da bu hazırlığı belki Ankara'da belki burada
yapacağız ama bu ilişkiyi devam ettireceğiz." dedi.
Muhabir: Enes Canlı, Esat Fırat
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Türklerin varlığıyla Kudüs asla yetim kalmayacaktır
Kudüs’te düzenlenen 2’nci Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi 700 akademisyenin katılımıyla
başladı. Filistin Eğitim Bakanı, “Siz kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz, işgali meşrulaştırmıyorsunuz.
Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek değildir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen 2’nci Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi (INCSOS), dünyanın dört bir yanından gelen 700 akademisyenin katılımıyla Kudüs’te
başladı.İsrail işgalinin semboli Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs’ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki Kudüs
Üniversitesi’nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kudüs İşleri
Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, “Türklerin varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır” ifadelerini
kullandı. 30 ayrı oturumda 500’e yakın tebliğ sunulacak 3 günlük kongrenin açış konuşmalarını
Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın
Özel Temsilcisi Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi
Rektörü İbrahim Aslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.
TÜRK ÖĞRENCİLER DE TİKA YURDUNDA
Büyükelçi Türkoğlu, Filistin davasının ve Kudüs’ün geleceğinin tehdit altında olduğu bir dönemde
Filistin ve Kudüs halkı ile dayanışmanın her zamankinden daha çok önem kazandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından
yürütülmekte olan kız yurdu inşası projesine işaret eden Türkoğlu, yurdun Filistinli öğrencilerin yanı sıra
Arapça öğrenmek için Filistin’e gelen Türk öğrenciler tarafından da kullanılacağını ifade etti.
KUDÜS YETİM KALMAYACAK
Kudüs Valisi Hüseyni de kongrenin Kudüs’te düzenlenmesinin “işgalci İsrail’e bir mesaj” anlamı
taşıdığını kaydetti. Hüseyni, “Kudüs’e işgalciler hükmedemez. Bilakis Kudüs’ün köklü bir tarihi ve
sahipleri var” dedi. Türkiye’den Kudüs’e gelen ziyaretçilerin varlığına işaret eden Hüseyni, “Türklerin
varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır ve Kudüs’ü savunanlar var oldukça da Kudüs Filistin’in ebedi
başkenti olarak kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
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ESİRİ ZİYARET GARDİYANI DEĞİL
Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise katılımcılardan Filistin halkının günlük acılarını
kendi ülkelerinde anlatmalarını istedi. Filistin halkının kendisini yalnız hissetmediği sürece işgale boyun
eğmeyeceğini ve zafere ulaşacağını vurgulayan Saydam, şöyle konuştu: “Siz bugün buradaki
varlığınızla ‘Kudüs’ü ziyaret etmek işgali normalleştirecektir’ yönündeki söylemi kırdınız. Çünkü siz
kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz ve işgali meşrulaştırmıyorsunuz. Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret
etmek değildir. Çok sayıda öğrencimizi şehit verdik. Bugün 80 bin öğrenci işgalin her türlü baskısı
altında hayatını sürdürüyor. Fakat işgale rağmen ilmi mücadelemiz sürmektedir. Bu uluslararası
toplantı silahla değil ilimle mücadelenin bir göstergesidir ve bunda Türkiye’nin rolü çok büyüktür. Bu
katılımınız bizim mücadelemize ve gelecek zafere bir katkıdır”.

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi’nin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu.
BİR BEDENİN DEĞİŞİK AZALARIYIZ
Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan da kongrenin, “Filistinli gençlerin eğitim imkanlarını geliştirip
genişletmenin yollarının aranmasına, Filistin’in bilim, sanat, siyaset üretme ve bu alanlarda kendini
ifade etme, kendini geliştirme imkanlarını artırmasına fırsatlar sunacağına inandığını” söyledi. Uslan,
“Filistin’in eğitim ve bilim alanında işbirliği imkânlarını bizzat görüp bu imkânlar çerçevesinde işbirliğini
başlatmak ve hızla geliştirmek hepimizin en temel görevidir. Kardeşliğimiz ve insanlığımız bunu
gerektirir. Çünkü biz, bir bedenin değişik azaları gibi olmak zorundayız” dedi.
FİLİSTİN İÇİN BÜYÜK ÖNEMİ VAR
Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik, Türkiye’ye Filistin davasına verdiği destekten dolayı
şükranlarını ifade ederek “Kardeş Türkiye halkına Kudüs’ten sevgilerimizi gönderiyoruz. Kudüs’ün Türk
halkının aklında ve vicdanındaki yerinin farkındayız” ifadelerini kullandı.
Turkish Studies Dergisi Editörü Mehmet Dursun Erdem ise kongrenin amaçları arasında Filistinli
akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek olduğunu söyledi.
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AA Kudüs Muhabiri Fırat'tan, INCSOS'ta Filistin Yahudilerine ilişkin sunum
AA Kudüs muhabiri Esat Fırat, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS) çerçevesinde Filistin
Yahudileri olarak bilinen "Gerizim Dağı'nın Gizemli Halkı Samirilere" ilişkin sunum yaptı.

KUDÜS
İşgal altındaki Doğu Kudüs’te gerçekleştirilen ve AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nı üstlendiği INCSOS
çerçevesinde düzenlenen sempozyumlardan birinde, Fırat, “Gerizim Dağı’nın Gizemli Halkı Samiriler”
başlığıyla Filistin Yahudileri olarak bilinen Samirilerinn "dini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşam
biçimlerine" ilişkin bir sunum yaptı.
Samirilerin, Filistin toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Fırat, "Dünyanın en küçük
dini cemaati sayılan, gizemli yapılarıyla, yaklaşık 3 bin yıllık tarihleriyle Filistin Yahudileri şeklinde
tanınan Samiriler, bölgedeki tüm siyasi çekişmelerden uzak durarak, varlıklarını sürdürmeye çalışıyor."
dedi.
Fırat, Samirilerin Kudüs’ten 80 km uzaklıkta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde, bazen
Ortadoğu’nun “Süslü Gelini, Şam’ın Kız Kardeşi” olarak bazen de "Küçük Şam" olarak adlandırılan tarihi
Nablus kentinde yaşadığını belirterek, "İsrailoğulları’nın babası Hazreti Yakub’un 12 oğlundan (Esbat)
Hazreti Yusuf’un çocukları oldukları iddia edilen bu gizemli Yahudi topluluk, Hazreti Musa’ya inen gerçek
Tevrat’ın kendilerinde olduğuna inanıyor, diğer Yahudilerin 'vahyi' tahrif ettiklerini öne sürüyor.”
ifadelerini kullandı.
Samirilerin kendilerine özgün antik İbranice ile yazılmış Tevratlarından örnekler veren Fırat, “Filistin
Yahudileri olan Samiriler, Hazreti Musa’nın vefatından sonra Hazreti Yuşa Bin Nun’un komutasındaki
İsrailoğullarının 3 bin yıl önce Filistin topraklarını fethettiğinden bu yana Nablus’ta yaşıyor, Beyt’ul
Makdis’in Kudüs’te değil, Gerizim Dağı’nın üstünde olduğuna inanıyor.” şeklinde konuştu.
Samirilerin, Filistin gelenek ve göreneklerini benimseyerek tam bir entegrasyon halinde olduğunu
belirten Fırat, İsrail’in bu entegrasyondan ayırmak için vatandaşlık vermesine rağmen Samirilerin
Nablus’tan ayrılmadıklarını ve Arapça konuşmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

64

http://m.star.com.tr

Türklerin varlığıyla Kudüs asla yetim kalmayacaktır
Kudüs’te düzenlenen 2’nci Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi 700 akademisyenin katılımıyla başladı.
Filistin Eğitim Bakanı, “Siz kardeşlerinizi ziyaret
ediyorsunuz, işgali meşrulaştırmıyorsunuz. Esiri
ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek değildir” dedi.
HALE KAPLAN ÖZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde düzenlenen 2’nci Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi (INCSOS), dünyanın dört bir yanından gelen 700 akademisyenin katılımıyla Kudüs’te
başladı.İsrail işgalinin semboli Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs’ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki Kudüs
Üniversitesi’nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kudüs İşleri
Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan el-Hüseyni, “Türklerin varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır” ifadelerini
kullandı. 30 ayrı oturumda 500’e yakın tebliğ sunulacak 3 günlük kongrenin açış konuşmalarını
Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın
Özel Temsilcisi Hüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi
Rektörü İbrahim Aslan ve Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.
TÜRK ÖĞRENCİLER DE TİKA YURDUNDA
Büyükelçi Türkoğlu, Filistin davasının ve Kudüs’ün geleceğinin tehdit altında olduğu bir dönemde Filistin
ve Kudüs halkı ile dayanışmanın her zamankinden daha çok önem kazandığını söyledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından yürütülmekte olan kız yurdu
inşası projesine işaret eden Türkoğlu, yurdun Filistinli öğrencilerin yanı sıra Arapça öğrenmek için
Filistin’e gelen Türk öğrenciler tarafından da kullanılacağını ifade etti.
KUDÜS YETİM KALMAYACAK
Kudüs Valisi Hüseyni de kongrenin Kudüs’te düzenlenmesinin “işgalci İsrail’e bir mesaj” anlamı
taşıdığını kaydetti. Hüseyni, “Kudüs’e işgalciler hükmedemez. Bilakis Kudüs’ün köklü bir tarihi ve
sahipleri var” dedi. Türkiye’den Kudüs’e gelen ziyaretçilerin varlığına işaret eden Hüseyni, “Türklerin
varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır ve Kudüs’ü savunanlar var oldukça da Kudüs Filistin’in ebedi
başkenti olarak kalmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
ESİRİ ZİYARET GARDİYANI DEĞİL
Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise katılımcılardan Filistin halkının günlük acılarını
kendi ülkelerinde anlatmalarını istedi. Filistin halkının kendisini yalnız hissetmediği sürece işgale boyun
eğmeyeceğini ve zafere ulaşacağını vurgulayan Saydam, şöyle konuştu: “Siz bugün buradaki
varlığınızla ‘Kudüs’ü ziyaret etmek işgali normalleştirecektir’ yönündeki söylemi kırdınız. Çünkü siz
kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz ve işgali meşrulaştırmıyorsunuz. Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek
değildir. Çok sayıda öğrencimizi şehit verdik. Bugün 80 bin öğrenci işgalin her türlü baskısı altında
hayatını sürdürüyor. Fakat işgale rağmen ilmi mücadelemiz sürmektedir. Bu uluslararası toplantı silahla
değil ilimle mücadelenin bir göstergesidir ve bunda Türkiye’nin rolü çok büyüktür. Bu katılımınız bizim
mücadelemize ve gelecek zafere bir katkıdır”.
Muhabir: Enes Canlı
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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 700'e yakın akademisyeni bir araya getiren Anadolu Ajansı'nın
(AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Kudüs Üniversitesi'nde
başladı.
Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 700'e yakın akademisyeni bir araya getiren Anadolu Ajansı'nın
(AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS), Kudüs Üniversitesi'nde
başladı.
İsrail işgalinin sembolik unsurlarından biri olan Ayrım Duvarı ile Doğu Kudüs'ten ayrılan Ebu Dis banliyösündeki
Kudüs Üniversitesi'nde düzenlenen kongrenin açılışında Türk ve Filistin milli marşları okundu. Kongrenin açılış
konuşmalarını Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud
Abbas'ın Özel Temsilcisi ve aynı zamanda Filistin yönetimine bağlı Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Adnan elHüseyni, Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Sabri Saydam, Gazi Üniversitesi Rektörü İbrahim Aslan ve
Kudüs Üniversitesi Rektörü İmar Ebu Kişik yaptı.
Büyükelçi Türkoğlu konuşmasında kongrenin, "Türkiye ile Filistin halkları ve devletleri arasında mükemmel
düzeyde bulunan ilişkilere yeni bir kurumsal boyut ekleyeceğini" söyledi.
Kongrenin zamanlamasının isabetli olduğunu belirten Türkoğlu, "Filistin davasının ve Kudüs'ün geleceğinin tehdit
altında olduğu bir dönemde Filistin ve özellikle Kudüs halkı ile dayanışma göstermek her zamankinden daha fazla
önem taşımaktadır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA) tarafından
yürütülmekte olan kız yurdu inşası projesine işaret eden Türkoğlu, söz konusu yurdun Filistinli öğrencilerin yanı
sıra Arapça öğrenmek için Filistin'e gelen Türk öğrenciler tarafından da kullanılacağını ifade etti.
Kongrenin Kudüs'te düzenlenmesi "işgalci İsrail'e bir mesaj"
Öte yandan Abbas'ın Özel Temsilcisi ve Kudüs İşleri Bakanı ve Kudüs Valisi Hüseyni de yaptığı konuşmasında,
böylesi bir kongrenin Kudüs'te düzenlenmesinin "işgalci İsrail'e bir mesaj" anlamı taşıdığını kaydetti.
Hüseyni, "Kudüs'ü, ABD'nin desteği ve İsrail'in başkenti olarak ilan etmekle orada bulunan işgalciler hükmedemez.
Bilakis Kudüs'ün köklü bir tarihi ve sahipleri var." dedi.
"Türklerin varlığıyla Kudüs yetim kalmayacaktır»
Türkiye'den Kudüs'e gelen ziyaretçilerin varlığına işaret eden Kudüs İşleri Bakanı Hüseyni, "Türklerin varlığıyla
Kudüs yetim kalmayacaktır ve Kudüs'ü savunanlar var oldukça da Kudüs Filistin'in ebedi başkenti olarak kalmaya
devam edecektir." ifadelerini kullandı.
Filistin Yüksek Öğretim ve Eğitim Bakanı Saydam ise İsrail ablukası altındaki Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve
Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin çektikleri acılardan bahsederek başladığı konuşmasında, katılımcıları Filistin
halkının günlük acılarını kendi ülkelerinde anlatmaya davet etti.
"Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek değildir»
Filistin halkının kendisini yalnız hissetmediği sürece işgale karşı boyun eğmeyeceğini ve zafere ulaşacağını
vurgulayan Saydam, şöyle konuştu:
"Siz bugün buradaki varlığınızla ‹Kudüs'ü ziyaret etmek işgali normalleştirecektir' yönündeki söylemi kırdınız.
Çünkü siz kardeşlerinizi ziyaret ediyorsunuz ve işgali meşrulaştırmıyorsunuz. Esiri ziyaret, gardiyanı ziyaret etmek
değildir."
Gazi Üniversitesi Rektörü Uslan da kongrenin, "Filistinli gençlerin eğitim imkanlarını geliştirip genişletmenin
yollarının aranmasına, Filistin'in bilim, sanat, siyaset üretme ve bu alanlarda kendini ifade etme, kendini geliştirme
imkanlarını artırmasına fırsatlar sunacağına inandığını" söyledi.
Uslan, "Filistin'in eğitim ve bilim alanında işbirliği imkanlarını bizzat görüp bu imkanlar çerçevesinde işbirliğini
başlatmak ve hızla geliştirmek hepimizin en temel görevidir. Kardeşliğimiz ve insanlığımız bunu gerektirir. Çünkü
biz, bir bedenin değişik azaları gibi olmak zorundayız." diye konuştu.
Kongre, Filistin'deki bilimsel çalışmalar için büyük önem taşıyor
Bununla birlikte Kudüs Üniversitesi Rektörü İmad Ebu Kişik, Türkiye'ye Filistin davasına verdiği destekten dolayı
şükranlarını ifade ederek başladığı konuşmasında, "Kardeş Türkiye halkına Kudüs'ten sevgilerimizi gönderiyoruz.
Kudüs'ün Türk halkının aklında ve vicdanındaki yerinin farkındayız." ifadelerini kullandı.
Türkiye'den üniversite ve bilimsel kurumlarla çalışmaktan büyük onur duyduğunu dile getiren Ebu Kişik, 2.
INCSOS kongresinin üniversitelerinde düzenlenmesinin Filistin'deki bilimsel çalışmalar için büyük önem taşıdığını
kaydetti.
Turkish Studies Dergisi Editörü Mehmet Dursun Erdem ise kongrenin amaçlarına ilişkin şunları söyledi:
«Kudüs'ün kültürümüzde ve bilimsel çalışmalarımızdaki etkisini ortaya çıkarmak, kongreye katılacak olan bilim
adamlarının Kudüs'ün tarihi, kültürel ve dini mekanlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları
oluşturabilmelerini sağlamak, Türkiye ve Filistin'de görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek, her iki grubu
kaynaştırmak ve böylelikle Filistinli akademisyenlere dünyaya açılmada köprü vazifesi görmek, düzenlediğimiz
kongrenin temel amaçları arasındadır."
İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün banliyölerinden sayılan ve İsrail'in "güvenlik" gerekçesiyle 2002'de ördüğü Ayrım
Duvarı'nın diğer yakasında kalan Kudüs'ün Ebu Dis beldesindeki Kudüs Üniversitesi'nde gerçekleştirilen kongreye
başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 10 ülkeden 700'e yakın akademisyen ve siyasetçi katılıyor.
Üç gün sürecek olan kongrede, 7 eş zamanlı sempozyumda, akademisyenler 30 ayrı oturumda 500'e yakın "tarih
ve sanat araştırmaları", "din ve toplum", "felsefe, davranış ve sağlık bilimleri", "bilişim teknolojileri ve uygulamalı
bilimler", "ekonomi, hukuk ve siyaset", "eğitim bilimleri" ile "dil ve edebiyat" alanlarında tebliğ sunacak.
Haber Yayın Tarihi : 2018-03-24 13:09:00
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2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi
PASSIA Başkanı Dr. Abdulhadi: - 'Kudüs'e dönüşün de insani, İslami, ahlaki ve ilmi
birçok sebebi vardır. İşte bu çapta bugün düzenlenen böylesine büyüklükte bir
konferans bu dönüşün ilmi ve fikri boyutunu ilgilendiriyor'- INCSOS Koordinatörü
Doç. Dr. Güngör: - 'Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz gerekiyor. Duvarlar
arası geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak...
Filistinli ve Türk akademisyenler, 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi INCSOS'un "Kudüs'e
dönüşün ilmi ve fikri boyutunu oluşturduğunu" ve akademik dünyanın Kudüs'e daha sık gelmesi
gerektiği değerlendirmesinde bulundu.
Filistinli ve Türk akademisyenler, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortaklığı"nı üstlendiği 2.
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Filistin Uluslararası İlişkiler Akademik Topluluğu (PASSIA) Başkanı Dr. Mehdi Abdulhadi, bugüne
kadar Kudüs'te birçok konferans düzenlendiğini ancak bugünkü konferansın önemi, "akademik,
insani, fikri ve sosyal alandan Türkiye'den çok sayıda akademisyenin Kudüs'e gelerek 'biz
buradayız' demesinde ortaya çıktığını" belirtti.
Kongre için gelen heyetin Mescid-i Aksa'da cuma namazına katılmasına değinen Abdulhadi, "Bu
akademik heyeti, İslami bir eda ile Mescid-i Aksa'daki cuma namazında gördük. Aynı şekilde 'ben
buradayım' diyordu. Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in sünnetiyle, ribat ve mücadele toprakları
Filistin'i selamlıyordu. Bugün de burada söz konusu olgunun akademik ve bilimsel boyutuna
geçtik. Dini ve dünyevi, uygarlık ile ekonomi ve işgal boyutunu değerlendirme aşamasına geçtik."
diye konuştu.
Türkiye'nin Filistin üniversitelerindeki görünürlüğünün önem arz ettiğine işaret eden Abdulhadi,
"Birinci neden, genç nesle misyonu taşımak ve anlatmak. Böylece Kudüs'ün genç erkekleri ve
genç kızları 'bu topraklar bizim, bu zaman bizim ve kimseye aidiyetle baş eğmem' diyecektir.
'Üzülme, Allah bizimle' şiarıyla kuşanacak ve bıkmadan usanmadan mücadelesini sürdürecektir."
dedi.
Abdulhadi, kongre boyunca Filistin meselesinin birçok ilmi araştırma ve çeşitli sunumlarla ele
alınacağını işaret ederek şunları kaydetti:
"Zamanı boşa harcayamayız, bilakis zamandan istifade ederiz. Mazinin hatalarını tekrarlamaz
bilakis, gençliğe bu mirası anlatır, hatırlatırız. Osmanlı'nın Kudüs'teki 400 yıllık hakimiyetinin
tarihsel boyutu ve medeniyet mirasını dillendireceğiz. Bu tarihi nasıl inşa ettik, uygarlığı nasıl inşa
ettik onu anlatacağız. Bu çerçevede Kudüs'e dönüşün de insani, İslami, ahlaki ve ilmi birçok
sebebi vardır. İşte bu çapta bugün düzenlenen böylesine büyüklükte bir konferans bu dönüşün ilmi
ve fikri boyutunu ilgilendiriyor."
Kudüs Kongresi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Özcan Güngör ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın verdiği vizyon ve destekle, kamu kurumlarının desteğiyle kongrenin başarıyla
başlatıldığını belirterek, "Gördük ki bizim buraya daha çok gelmemiz gerekiyor. Duvarlar arası
geçiş yasak, bir taksici öbür tarafa geçemiyor, yasak, 30 yıldır Kudüs'ü görmeyen insanlar var. Bu
çok acı bir durum. Biz bunları ülkemizde konuşsak da doğrudan anlamamız mümkün değildi."
ifadelerini kullandı.
Kongre vasıtasıyla Kudüs'e akademik bir kapı açmayı hedeflediklerini belirten Güngör, Türkiye'den
birçok üniversitenin, öğrenci ve öğretim görevlisi değişim programları dahil birçok protokol
imzalamaya hazırlandığını paylaşarak, "Siyasi gündeme teslim olmayacağız, ilmi daha üst bir
gündemi takip ediyoruz. Bundan sonra da bu gündemi takip edeceğiz bundan sonra da bu
hazırlığı belki Ankara'da belki burada yapacağız ama bu ilişkiyi devam ettireceğiz." dedi.
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Akademisyenlerin Kudüs'e çıkarması
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II'nin (INCSOS 2018), Gazi Üniversitesi, Turkish Studies
Dergisi ve El-Kudüs Üniversitesi işbirliği içinde KUDÜS'te gerçekleştiriyor.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi II'nin (INCSOS 2018), Gazi Üniversitesi, Turkish Studies Dergisi ve ElKudüs Üniversitesi işbirliği içinde KUDÜS'te gerçekleştiriyor.
Prof. Dr. İbrahim USLAN himayelerinde gerçekleşen sempozyumun organizasyonunu, yine Gazi Üniversitesi
öğretim üyesi ve Turkish Studies dergisi sahibi Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM önderliğinde yapılmaktadır.
Prof. Dr. İbrahim USLAN, yaptığı değerlendirmede, KUDÜS için tarihten edebiyata, sanat tarihinden siyaset
bilimine, ekonomiden gazeteciliğe, arkeolojiden felsefeye kadar sosyal bilimlerin her alanına kaynaklık eden
şehirlerden biri olduğunu, çalışma alanlarımız dışında hemen hemen her gün bir şekilde ismini duyarak
büyüdüğümüz ve toplumsal hafızamızda derin izler bırakan KUDÜS'ü her sosyal bilimcinin muhakkak görmesi
gerektiği kanaatini ifade etti.
Kudüs üç ilahi din için de önemli bir mekandır. Sosyal bilimlerin her alanında çalışan akademisyenler için
mutlaka görülmesi gereken bir şehirdir/tarihtir/yaşamdır. Ayrıca kültürel ve tarihi hafızamızda çok önemli yeri
olan bir şehirdir. Bu yüzden düzenleme komitesi 23-25 Mart 2018 tarihleri arasında Kudüs'te yapılmakta olan
Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (INCSOS 2018-Kudüs) büyük bir katılımla gerçekleştirilmektedir. Bu
kongreye Türkiye'den 7 üniversitenin rektörü katılmaktadır. Kongreye Türkiye'den 470 akademisyen
hazırladıkları bildirilerle katılmaktadırlar.
Bu kongreyle, son teorik ve uygulamalı çalışmaları paylaşmak için Sosyal Bilimler alanındaki araştırmacı ve
akademisyenlerin bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır. Kongre aynı anda eşgüdümlü sempozyumlar şeklinde
yapılmaktadır.
Toplulumuzun ve İslam dünyasının her zaman hassas bir noktası olan Kudüs'ün son zamanlarda toplumsal
hafızada çok daha ön plana çıktığını görür ve yaşarken, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim USLAN'ın,
"biz de bilimsel olarak akademisyenlerle KUDÜS'teyiz" mesajı içimize su serpen, akademik topluluğun ilgisini
KUDÜS'e yönlendiren önemli bir faaliyet olmaktadır.
Kudüs Üniversitesinin ev sahipliği yaptığı kongreye, TC. Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı, TİKA, Yunus Emre
Enstitüsü, Gazi Üniversitesi destek sunmuşlardır.
Türkiye Cumhuriyeti Filistin Büyükelçisinin de katılarak bir konuşma yaptığı kongrede, Filistin Hükümetinden
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı başta olmak üzere en üst düzeyde katılım olmaktadır.
Kongre genel sekreterliğini Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özcan GÜNGÖR yürütmektedir.
Ayrıntılı bilgi için www.incsos.org a bakılabilir.
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanları
Prof. Dr. İbrahim USLAN - Gazi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM - Turkish Studies Dergisi Sahibi ve Editörü
Prof. Dr. Prof. Dr. Imad Abu KISHEK - Al Quds Üniversitesi Rektörü
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INCSOS 2018 - KUDÜS
KONGRE PROGRAMI

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY AND ART STUDIES
MODERATOR

HALİL CIBRAN

MODERATOR

ADONIS

MODERATOR

MAY ZIADE

Mervanilerin Diyarbakır'daki
Mimari Eserleri/Mervani's
Architectural Works in Diyarbakir

Dergâh-ı Âli Kapıcı Başlarından
Seyyid Mehmet Ağa’nın Kıbrıs’a
Kattığı Osmanlı Eserleri

Osmanlı Telgraf Mühendisleri

Baksı Müzesi

Assoc. Prof. Dr. İrfan Yıldız

Mustafa Eyyamoğlu
Prof. Dr. Nuran Kara Pilehvarian

Merve Ayşegül Kulular İbrahim

Asst. Prof. Dr. Osman AytekinAyhan Razi

Irak Kürdistan Bölgesel
Yönetimi

“Kubbe, Sahra Üzerinde
Durdukça”: Çeşitli

Hititler Dönemi Dış
Politika ve Yakındoğu'nun

Ürdün’deki Osmanlı
Mimarisi Üzerine

Ahmet Gedik

Asst. Prof. Dr. Özlem Sir
Gavaz

Assoc. Prof. Dr. Murat
Köylü
Balkanlar Coğrafyasında
19. Yüzyılda Osmanlı-Rus
Asst. Prof. Dr. Sabri Can
Sannav - Uğur Sezer
Osmanlı Yönetim
Sisteminin Rum İsyanına

Kubbet-üs Sahra Tezyinatı
ve Dönemsel Farklılıklar
Asst. Prof. Dr. Ali Fuat
Baysal
Kudüs Türkân Hatun
Türbesi ve Tezyinat

Grafik Tasarımında
“Oryantalizm”
Asst. Prof. Dr. Meyrem
Deveci-Asst. Prof.
Fortification of
Varagavank monastery in

Uğur Sezer-Asst. Prof.
Dr. Sabri Can Sannav

Asst. Prof. Dr. Ali Fuat
Baysal-Asst. Prof. Dr.

Res. Asst. Demet YavuzAssosc. Prof. Dr. Soner

Mescid-i Aksa ile
Kubbetus'sahra
Prof. Dr. Mustafa
Yıldırım

Üç Dönem Üç Batıcılık
Algısı
Assoc. Prof. Dr. Şarika
Berber

The Necessity of
Retrofitting For Masonry
Assoc. Prof. Dr.Soner
Güler-Asst. Prof.
Dr.Namık Yaltay-Res.

Assoc. Prof. Dr. Burçin UÇANER ÇİFDALÖZ

Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM

14:00
15:15

EDWARD SAID

Assoc. Prof. Dr.Soner GÜLER

MODERATOR

Assoc. Prof. Dr. Şarika BERBER

TIME

Asst. Prof. Dr. Mehmet
Top
Urfa Camii Hazirelerindeki
Mezar Tipleri
Asst. Prof. Dr. Gül Güler
Mescid-İ Aksâ ve
Çevresindeki Mîmarî
Lecturer Muhammed
İhsan Hacıismailoğlu
Geçmişten Günümüze
Türkler ’de Müzik ve
Assoc. Prof. Dr.Burçin
Uçaner Çifdalöz

2nd INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HISTORY AND ART STUDIES
HALİL CIBRAN

MODERATOR

ADONIS

MODERATOR

MAY ZIADE

İslam Sanatı Geometrik
Süslemeleri ve Tasarım

Representing Women in
19th Century in Ottoman

Urfa’nın Birecik İlçesinde,
Memluklu Dönemi İki Sur

İbni Haldun’un Kendine
Özgü Diyalektik Toplum

Prof. Dr. Saliha AğaçAssoc. Prof. Birsen

Res. Asst. Meral Yılmaz

Asst. Prof. Dr. Mustafa
Güler

Prof. Dr. Himmet HülürAssoc. Prof. Dr.Selami

Hıristiyan Sanatında
Meryem’in Ölümü

Türk Müziğinin Kökeni
Tartışmaları Bağlamında

From regional to national:
Tashpinar periodicals as

Türkiye’de Yeniden
Canlanan Vakıf Geleneği:

Assoc. Prof İsmail Hakki
Nakilcioğlu

Assoc. Prof. Dr.Selami
Özsoy-Prof. Dr. Himmet

Dr. Ferda Barut
Kemirtlek
Mevlevi Musikisi - Mevlevi
Ayinleri
Asst. Prof. Dr. Emrah
Hatipoğlu
Vahhabi Ayaklanmasında
İngiltere’nin Rolü ve
Asst. Prof. Dr. Sungur
Doğançay
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MODERATOR

Lecturer Sema Dinç
Türk Sineması’nda
“Hazretli Filmler”
Assoc. Prof. Dr.Mehmet
Işık
Türk Resmi’nde Fikret
Mualla ve Figüratif

Osmanlı Döneminde
Kudüs'te Eğitim (XIX ve
Issa Baraijia

Prof. Dr. Himmet HÜLÜR

Prof. Dr. Saliha AĞAÇ

15:15
16:30

EDWARD SAID

Assoc. Prof. Dr. Ebru GÖKMEŞE

MODERATOR

Assoc. Prof. Dr. Pelin AVŞAR KARABAŞ

TIME

İsrail’den Önceki İsrail:
Kırım Kaliforniya Projesi
Aydın Kemirtlek
Kudüs ve Etnik Giysiler

Assoc. Prof. Dr. Pelin
Avşar Karabaş

Issa Baraijia

Asst. Prof. Dr. Melahat
Çevik

XVI. Yüzyıl'da Kudüs'te
Osmanlı Kanunlarının

Türk Resmi’nde Nurullah
Berk ve Eserlerine

Simyanın Çeşitli
Medeniyetlerde Gelişim

Sahne Kostümünün
Yaşama Yansıması

Sevde Nur Güldiken (Ph.
D Cand)

Assoc. Prof. Dr. Pelin
Avşar Karabaş

Assoc. Prof. Dr.Ebru
Gökmeşe

Asst. Prof. Dr. Melahat
Çevik
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INCSOS 2018 SERGİLERİ

OSMANLI PADİŞAH TUĞRALARI SERGİSİ
Uz. Dr. Ercan MENSİZ
Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzman Doktor Ercan MENSİZ, 35 parça tam takım tuğralarını sergi bittikten sonra
İngilizce Türkçe açıklamaları ile birlikte Kudüs Üniversitesi kütüphanesine hediye etmiştir.
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OSMANLI DÖNEMİ KUDÜS FOTOĞRAFLARI SERGİSİ
Katılımcılar:
Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM - Arş. Gör. Mustafa Yasin BAŞÇETİN

Osmanlı Dönemi Kudüs Fotoğrafları Sergisi
Afiş ve Davetiye Örneği
Katılımcılar:
Doç. Dr. Sibel ÜST ERDEM
Arş. Gör. Mustafa Yasin BAŞÇETİN
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KONGREDEN FOTOĞRAFLAR
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