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GİRİŞ 
 
Bu çalışmamız hem çocuklar hem 
de yetişkinler için olmak üzere 2 
ayrı bölümden oluşmaktadır. 
 
Soruları belirli bir konu 
akışkanlığına göre bilerek 
dizmedik. Dolayısıyla sorular Tarih, 
coğrafya, genel kültür soruları vb. 
şekilde kategorize edilmedi. Böyle 
yaparak kullanıcıların sadece belli 
bir alanda soruları cevaplarken 
diğer alanlardaki soruları es 
geçmemesini sağlamayı düşündük. 
 
Soru bankası çalışmamızdaki 
sorular belli bir birikim 
gerektirmektedir. Bu özelliğiyle 
çalışmamız, Filistin meselesinde 
her ferdin eksikliğine ayna 
tutacaktır. Sorularımız bilgilerin 
test edilmesiyle birlikte çeşitli 
bilgilere dikkat çekilmeye çalışılmış 
ve zihinsel yönlendirmeli 
sorulardan da oluşmaktadır. 
 
Not: Bu çalışmamız korona virüs 
salgını nedeniyle evlerimizde 
kalmak zorunda olduğumuz o zorlu 
günler içerisinde hazırlanmıştır. 
 
Hucurat Hareketi 
Nisan/2020 
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1) 1516’nın son gününde (31 
Aralık) Kudüs’ü Osmanlı 
topraklarına katan Padişah 
kimdir? 

 
a) Kanuni Sultan Süleyman 
b) Yıldırım Bayezid 
c) Yavuz Sultan Selim 
d) Orhan Gazi 

 
 
2) Hz. Musa (ra), İsrailoğullarını 

Firavun’un zulmünden 
kurtarmak için Mısır’dan 
çıkardığında, Filistin’e 
yerleşmelerini söyledi. 
İsrailoğulları, 
Peygamberlerinin bu sözüne 
ne cevap verdiler? 

 
a) Sen bizi Firavundan 

kurtardın ya, nereye 
dersen oraya gideriz. 

b) Biz Peygamberden 
duyduklarımıza itaat 
ederiz. 

c) Biz gelmiyoruz sen ve 
Rabbin git oraya. 

d) Allah (cc) emretmişse konu 
kapanmıştır. 

 
 
3) Kudüs, Hz. Ömer (ra) 

döneminde kaç yılında 
fethedilmiştir? 

 
a) 635 
b) 638 
c) 640 
d) 639 

 

4) Filistin’le ilgili hangisi doğru 
değildir? 

 
a) Filistinliler topraklarını 

sattılar. 
b) Nazi katliamlarının 

arkasında Siyonist liderler 
var. 

c) Her Yahudi, Siyonist 
değildir 

d) Ağlama duvarının gerçek 
adı Burak Duvarı’dır. 

 
 
 
5) Hz. Ömer’in fethinden 4,5 asır 

sonra Haçlılar on binlerce sivil 
insanı katlederek Kudüs’ü 
işgal ettiler. O kanlı işgal tarihi 
hangisidir? 

 
a) 15 Eylül 1095 
b) 30 Ağustos 1095 
c) 1 Ocak 1099 
d) 15 Temmuz 1099 

 
 
 
 
6) Batı dünyasına, birleşik haçlı 

ordularının kurulması ve 
Kudüs’ün işgal edilmesi için 
savaş çağrısı yaptı ve haçlı 
seferlerinin başlatılmasını 
sağladı. Bu çağrıyı yapan 
papanın adı nedir? 

 
a) Francesco 
b) Jean Paul 
c) II.Urban 
d) Sofranyus 
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7) Kudüs şehri kaç tepe üzerine 
kurulmuştur? 

 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 

 
 
 
8) Kudüs’te eski şehri çevreleyen 

surların kaç kapısı bulunuyor? 
 

a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 

 
 
 
9) Emevi Halifesi Abdulmelik bin 

Mervan tarafından yaptırtılan 
ve iki Filistinli mühendisin 
çalıştığı Kubbetus Sahra’nın 
inşaatı bittiğinde ayrılan 
bütçeden kalan yüzbin altın, 
hediye olarak Filistinli 
mühendislere verildi. Hediyeyi 
kabul etmeyen mühendislerin 
ardından Halifenin ikinci emri 
ne oldu? 

 
a) Mühendisleri bir daha 

karşıma getirmeyin. 
b) Mescid-i Aksa’da gelene 

gidene dağıtın. 
c) Altınları eritip Kubbetus 

Sahra’nın sarı kubbesine 
dökün. 

d) Hazineye geri iade edin. 
 

10) 1.Siyonist Kongresi, İsviçre’nin 
hangi kentinde yapıldı? 

 
a) Zürih 
b) Basel 
c) Davos 
d) Cenevre 

 
 
 
11) Memlüklülerin, Moğollarla 

H.658 / M.1260 tarihinde 
yaptığı savaştır. Filistin’in 
Beysan şehrinde yapılan bu 
svaşta Memlükler, Moğollara 
karşı ezici bir zafer kazandı. 
Moğollar bu savaşta Cengiz 
Han zamanından itibaren 
uğradıkları ilk mağlubiyeti 
yaşadılar. Bu savaşın ismi 
nedir? 

 
a) Hıttin Savaşı 
b) Mısır Muharebesi 
c) Kösedağ muharebesi 
d) Ayn Calut Savaşı 

 
 
 
12) Papa II. Urban, Haçlı 

seferlerinin başlatılması ve 
Kudüs’ün kanlı bir şekilde 
işgal edilmesi için batı 
dünyasının liderlerini nerede 
topladı? 

 
a) İtalya 
b) Fransa 
c) Rusya 
d) İngiltere 
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13) Amcası Esaduddin Şirkuh 
savaş tekniklerini öğretti. 
“Şarkın en sevgili sultanı” 
lakabıyla bilinen Selahad-din-i 
Eyyübi’nin, İslam ilimleri ve 
siyaset ilmini öğrendiği 
babasının adı nedir? 

 
a) Süleyman Şah 
b) Necmettin Eyyub 
c) Tuğtekin 
d) İmadeddin Zengi 

 
 
14) Kubbetus Sahra, kim 

tarafından yaptırılmıştır? 
 

a) Harun Reşid 
b) Ömer bin Abdulaziz 
c) Abdulmelik bin Mervan 
d) Hz. Ömer 

 
 
15) İlya olan şehrin ismi hangi 

dönemde Kudüs olarak 
değiştirildi? 

 
a) Emeviler 
b) Selçuklular 
c) Abbasiler 
d) Osmanlılar 

 
 
16) Hangisi Kudüs’ün fatihleri 

arasında yer almaz? 
 

a) Hz. Muhammed (sav) 
b) Hz. Davud (as) 
c) Hz. Ömer (ra) 
d) Selahaddin Eyyübi (ra) 

17) Hıristiyanlarca Hz. İsa’nın (as) 
Kudüs’te defnedildiği yer 
olarak kabul edilir. Kendi 
aralarındaki 
anlaşmazlıklardan dolayı 
yüzyıllardır kilisenin 
anahtarları Müslüman 2 
ailededir. O kilisenin adı? 

 
a) Es-Suud Kilisesi 
b) Meryem Kilisesi 
c) Kıyamet Kilisesi 
d) St.Helena Kilisesi 

 
 
 
18) Kudüs’ü fethedince dünyaya 

her dinden insanın özgürce ve 
güven içerisinde 
yaşayabileceği bir şehir 
modeli olarak ta kabul edilen 
ilk Emanname hangi halifemiz 
döneminde hazırlandı? 

 
a) Hz. Ebubekir 
b) Hz. Ömer 
c) Hz. Ali 
d) Hz. Osman 

 
 
 
19) Hz. İbrahim (as)’ın mezarının 

bulunduğu Filistin şehri 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) Beytlehm 
b) Han Yunus 
c) Eriha 
d) El-Halil 
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20) Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü 
hangi tarihte fethetti? 

 
a) 2 Ekim 1187 
b) 10 Ekim 1187 
c) 25 Ekim 1187 
d) 15 Ekim 1187 

 
 
 
21) Hz. Ömer (ra), Kudüs’ün fethi 

için hazırladığı ordunun 
başına kimi kumandan tayin 
etti? 

 
a) Halid bin Velid 
b) Ebu Ubeyde bin Cerrah 
c) Talha bin Ubeydullah 
d) Bilal-i Habeşi 

 
 
 
22) Hz. Ömer, Kudüs’ün fethiyle 

birlikte hazırlatıp altına 
imzasını attığı Emanname’de 
Filistin halkına hangi isimle 
hitap etmiştir? 

 
a) Filistin halkı 
b) Arap halkı 
c) İliya halkı 
d) Makdis halkı 

 
 
 
 
 
 
 
 

23) 1915 yılında Van gölü 
kıyılarından çıkıp Filistin’e 
yerleşen Ermenilere, Filistin 
halkı kapılarını kapatmadı ve 
yardım etti. 1950’lere kadar 
Ermeniler yerleştikleri o 
arazileri ne yaptılar? 

 
a) İsrail’in işgaline karşı 

direndiler 
b) Bizde size verecek toprak 

yok dediler 
c) Siyonistlere sattılar 
d) Filistinlilere teşekkür edip 

iade ettiler 
 
 
 
24) “Osmanlı bize Filistin’i verirse, 

onların borçlarını silmek için 
her şeyimizi ortaya koyarız. 
Avrupa için Asya’ya karşı bir 
duvar oluruz.” Sözleriyle 
kurmayı planladığı İsrail 
devletini, Avrupa’nın ileri 
karakolu olacağı garantisini 
verdi? 

 
Yukarıdaki cümle kimin 
hatıratlarında yer almaktadır? 
 

a) Theodor Herzl 
b) Napolyon 
c) Ariel Şaron 
d) Netanyahu 
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25) Adı Rachel Corrie. ABD’li insan 
hakları aktivisti olan genç bir 
kadın. İsrail’in Filistin’deki 
insanlık dışı uygulamalarına 
sessiz kalmayıp Amerika’dan 
Filistin’e gitti. Hem 
yaşananlara tanıklık etmek 
hem de elinden geldiğince 
daha çok kişiye işgali ve 
zulümleri duyurmak istedi. 
Filistinlilerin evlerini yıkan 
İsrail buldozerlerini 
engellemek isterken 16 Mart 
2003 günü acımasız bir şekilde 
ezilerek katledildi. Rachel 
Corrie, dünyaya hangi mesajı 
vermiş olabilir? 

 
a) Filistin, Amerikalılarındır. 
b) Orada zalim bir devlet var 

ve kimse canını tehlikeye 
atıp gitmesin. 

c) Filistin’e sahip çıkıp İsrail’e 
karşı durmak için 
Müslüman olmanız 
gerekmiyor. 

d) İsrail’e sadece 
Müslümanlar tepki 
göstermelidir. 

 
 
 
26) 1.Siyonist Kongre hangi 

tarihte yapıldı? 
 

a) 1897 
b) 1890 
c) 1905 
d) 1917 

 
 

27) Siyonist bir devlet kurmak 
isteyen Theodor Herzl’in, 
Filistin’den önce gündemine 
aldığı ülkeler arasında 
aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 

 
a) Portekiz 
b) Uganda 
c) Arjantin 
d) Kıbrıs 

 
 
 
 
28) Papa II.Urban, Kudüs’ün işgali 

için batı dünyasının liderlerini 
topladığı ve haçlı seferlerinin 
başlatılması kararının alındığı 
tarih aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
a) 1099 
b) 1100 
c) 1095 
d) 1090 

 
 
 
 
29) Hz. İbrahim (as), Hz.Yakup (as) 

ve Hz.Yusuf (as)’ın kabirlerinin 
bulunduğu Filistin’in el-Halil 
şehrinde bulunan caminin adı 
nedir? 

 
a) Mervan Mescidi 
b) Yafa Camisi 
c) Hz.Ömer Camisi 
d) Halil İbrahim Camisi 
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30) Theodor Herzl, İtalya 
kralından Libya / Trablus’u 
istediğinde hangi cevabı aldı? 

 
a) Ama orası da bir 

başkasının yurdudur. 
b) İtalya’da bir yer verelim. 
c) Verdiğiniz para çok az. 
d) Bizim Siyonistlerle işimiz 

olmaz. 
 
 
31) 1948’deki Arap-İsrail 

savaşında aşağıdakilerden 
hangi ülke yoktu? 

 
a) İran 
b) Mısır 
c) Suriye 
d) Ürdün 

 
 
32) Batı dünyasının bir ileri 

karakolu olarak İsrail ne 
zaman kuruldu? 

 
a) 1947 
b) 1948 
c) 1949 
d) 1950 

 
 
33) Filistin, 638 yılında Hz. Ömer 

döneminde fethedilmesinden 
önce kimin yönetimindeydi? 

 
a) Bizans 
b) Babil 
c) Fatımi 
d) Roma 

34) Filistin’de genel halk 
ayaklanması ve genel direniş 
olarak bilinen ilk “intifada” 
hareketi kaç yılında 
gerçekleşti? 

 
a) 1985 
b) 1987 
c) 1992 
d) 1990 

 
 
 
35) Ramazan ayında Cuma günü 

sabah namazında cami 
cemaati saf saf namaza 
durdukları sırada uzun 
namlulu silahla sinsice camiye 
giren Siyonist bir şahıs, 
onlarca Filistinli Müslümanı 
şehid etti. Onlarcasını da 
yaraladı ve kaçtı. İsrail, çeşitli 
bahanelerle camiyi 8-9 ay 
kapalı tuttuktan sonra 
açtığında caminin büyük bir 
bölümü sinegog ve karakola 
çevrilmişti. Hangi camimizden 
bahsediyoruz? 

 
a) Burak Mescidi 
b) Mescid-i Aksa 
c) Halil İbrahim Camisi 
d) Hz.Ömer Camisi 

 

Web Adresimiz 
www.hucurathareketi.com 
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36) Aralık 1917’de Kudüs, 
İngilizler tarafından işgal 
edildiğinde Osmanlı, bir grup 
askerini şehirde bıraktı. 
Askerler Cumhuriyet 
dönemiyle birlikte orada 
unutuldu. O askerlerden son 
kalan nöbetçi onlarca yıl 
Mescid-i Aksa’da vazifesinin 
başında bekledi. 1982’de 
orada vefat etti. Kimden 
bahsediyoruz? 

 
a) Erzincanlı Oğuz Amca 
b) Siirtli Salih Çavuş 
c) Iğdırlı Hasan Onbaşı 
d) Tokatlı Mehmet Yüzbaşı 

 
 
37) İsrail Savunma Bakanı Ariel 

Şaron (acı çekerek öldü), 
Mescid-i Aksa’ya provokatif 
bir ziyaret yapınca 2. intifada 
hareketi ne zaman başladı? 

 
a) 2000 
b) 1989 
c) 2001 
d) 2004 

 
 
38) 28 Şubat 1997 Postmodern 

darbesinin fitilini hangi hadise 
ateşledi? 

 
a) Milli Güvenlik Kurulu 

kararları 
b) Bankaların soyulması 
c) Sincan’da düzenlenen 

Kudüs Gecesi 
d) Ekonomik istikrarsızlık 

39) Peygamber Efendimiz’in (sav) 
“Oraya gidin ve namaz kılın. 
Şayet gidemezseniz 
kandillerinde yakılmak üzere 
yağ gönderin” diye buyurduğu 
Hadis-i Şerif’te “Yağ 
Göndermekten” maksat 
aşağıdakilerden hangisi 
olamaz? 

 
a) Orayla ilgili yapabilecek bir 

şey mutlaka var. 
b) Orayla ilgilenmek 
c) Yağ ticaretini arttırmak 
d) Orayı elimizde tutmak 

 
 
 
40) Filistin’in en önemli 

isimlerinden ve halkın işgale 
karşı direniş hareketi olan 
Hamas’ın kurucusu olan Şeyh 
Ahmed Yasin, İsrail tarafından 
hangi yıl şehid edildi? 

 
a) 22 Mart 2004 
b) 10 Mart 2004 
c) 25 Mart 2004 
d) 30 Mart 2004 

 
 
41) Şeyh Ahmed Yasin’in şehid 

edilişinin ardından Hamas’ın 
yeni lideri kim oldu? 

 
a) İzzettin el Kassam 
b) Hasan el Benna 
c) İsmail Heniyye 
d) Abdulaziz Rantisi 
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42) Tarihteki meşhur Haçlı 
seferlerinin başlamasının ana 
sebebi nedir? 

 
a) Kudüs’ün işgal edilmesi 
b) Hıristiyan dünyasında 

birliğin sağlanabilmesi 
c) Papa II. Urban’ın siyasi 

iktidar arzusu 
d) Hepsi 

 
 
 
43) Suriye doğumludur. 

Türkiye’de bir süre bulunmuş 
ve talebe yetiştirmiştir. 
1.Dünya Savaşı patlak verince 
Osmanlı saflarında 
Trablusgarp cephesi, Suriye 
cephesi ve Filistin 
cephelerinde işgalcilere karşı 
savaşmıştır. Sonraki yıllarda 
Filistin direnişinin de önemli 
isimlerinden olmuştur. 
İngilizler tarafından şehid 
edilen bu komutan kimdir? 

 
a) Abdulaziz Rantisi 
b) İzzettin el Kassam 
c) Ömer Muhtar 
d) Hasan el Benna 

 
 

44) Hitler ile Siyonist liderler 
arasında gizli bir ilişki 
bulunuyordu. Siyonistlerin, 
Hitler hükümeti ile gizli 
ilişkisinde temel faktör 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) Yahudi düşmanlığını (Anti-

Semitizm) azdırıp 
Yahudileri Filistin’e göçe 
zorlamak 

b) Almanya’da kültür sanat 
merkezleri açmak için izin 
koparmak. 

c) Dindar Yahudilerin zarar 
görmesini engellemek 

d) Yahudilere duyulan nefreti 
azaltmak. 

 
 
45) Beytülmakdis halkından ilk 

Müslüman sahabe 
efendilerimizdendir. Hz. 
Resulullah (sav) kendisine, 
kardeşlerine ve onun soyuna 
Filistin’in el-Halil şehrinde 
arazi vakfetmiştir. Bu hadise 
İslam’da ilk vakıfçılık örneği 
olarak bilinir. Resulullah’ın 
(sav) arazi vakfetmesi Filistin 
topraklarının fethi için 
stratejik bir hamle olarak 
yorumlanmaktadır. Arazi 
vakfedilen o sahabe kimdir? 

 
a) Ebu Ubeyde bin Cerrah 
b) Selman bin Farisi 
c) Abdurrahman bin Avf 
d) Temim bin Evs ed-Dari 

 
 

Sosyal Medyada bizi 
HucuratHareketi 

adıyla takibe 
alabilirsiniz. 
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46) Osmanlı’dan Filistin için 
umduğunu bulamayan 
Theodor Herzl, 1904’te İtalya 
Kralı ile görüşüp nerede bir 
yurt istemiştir? 

 
a) Trablus 
b) Halep 
c) Yemen 
d) Nijerya 

 
 
47) Halife Hz. Ebubekir, Irak’ta 

bulunan fetih ordusunun 
komutanına mektup 
göndermiş ve “Allah’a yemin 
olsun ki Beytülmakdisten 
fethedeceğin bir köy, benim 
için Irak’ın bütün 
çiftliklerinden daha 
sevimlidir” demişti. O 
komutan kimdi? 

 
a) Ebu Ubeyde bin Cerrah 
b) Amr bin As 
c) Halid bin Velid 
d) Üsame bin Zeyd 

 
 
48) Hicretten 16 ay sonra kıble, 

Mescid-i Aksa’dan Beytullah’a 
çevrildiğinde Yahudiler, 
Medine’de yaygara koparıp 
“daha önceki namazlar boşa 
gitti” diye fitne çıkarınca 
hangi ayet inmiştir? 

 
a) Bakara: 142-143 
b) İsra:1 
c) Bakara:150 
d) Tevbe:105 

49) Altı Gün Savaşları olarak bili-
nen ve İsrail’in, Kudüs, Batı 
Şeria ve Gazze’yi işgal etmesi 
ile sonuçlanan savaşın yılı? 

 
a) 1965 
b) 1967 
c) 1968 
d) 1970 

 
 
50) İspanya’dan ve diğer Avrupa 

ülkelerinden kovulan Yahudi-
lere hangi imparatorluk sahip 
çıkmıştır? 

 
a) Roma 
b) Osmanlı 
c) Moğal 
d) Pers 

 
 
51) Bugünkü İsrail’in temelini 

atan ve siyonizmin kurucusu 
olan Theodor Herzl’in mesleği 
neydi? 

 
a) Avukat  b) Sanayici 
c) Öğretmen d) Gazeteci 

 
 
52) Evliya Çelebi’nin Kudüs kayıt-

larına göre Mescid-i Aksa’da 
kaç sibyan mektebi vardı? 

 
a) 30 
b) 40 
c) 12 
d) 4 
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53) Gerek İngilizler gerek 
İsrailliler, Filistin’i işgal 
ettiklerinde hile yolu ile ilk 
başvurdukları iş ne oldu? 

 
a) Yahudilerin Filistin’e 

yerleşmelerini sağlamak 
b) Seçimlere gitmek 
c) Vakıf arazilerine ve 

mülklerine el koymak 
d) Yeni bir anayasa 

hazırlamak 
 
 
 
 
54) Kubbetus Sahra hangi 

dönemde yapılmıştır? 
 

a) Abbasiler 
b) Emeviler 
c) Selçuklular 
d) Memlüklüler 

 
 
 
 
55) Sekizgen olan Kubbetus 

Sahra’nın üst kenarlarında 
lacivert zeminli şeritte sülüs 
hat ile hangi surenin tamamı 
yazılmaktadır? 

 
a) İsra 
b) Enbiya 
c) Yasin 
d) Tevbe 

 
 
 

56) Kubbetus Sahra’nın küçük bir 
modeli olarak yapılan ve 
K.Sahra’nın kuzey kapısının 
karşısında bulunan yapının 
ismi nedir? 

 
a) Kubbetul Miraç 
b) Kubbetus Silsile 
c) Babu’t Tevbe 
d) Aksa-yı Kadim 

 
 
 
 
 
57) Tarihçilere göre Kudüs’ün 

kurucusu olan halk 
aşağıdakilerden hangisidir? 

 
a) Babilliler 
b) Kenanlılar 
c) Romalılar 
d) İsrailoğulları 

 
 
 
 
 
58) Kudüs’ü tarihte ilk tahrip eden 

aşağıdakilerden hangisidir? 
 

a) Nabukadnezzar (Buhtunnasr) 
b) Büyük İskender 
c) Titus 
d) Napolyon 
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59) 21 Ağustos 1969’da aslen 
Avustralyalı olan Dennis 
Rohan isimli bir Siyonist, 
Mescid-i Aksa’ya girdi ve Kıble 
Mescidi’ni kundakladı. 
Müslümanların kısıtlı 
imkanlarla su ve kum 
taşımalarına rağmen Kıble 
Mescidi, saatlerce yandı. 
İsrail’in itfaiye göndermedeki 
üstün başarısı da (!!!) yangının 
uzun sürmesine sebep oldu. 
Yangında yüzyıllardır Filistin 
fethinin sembolü olan tarihi 
minber başta olmak üzere çok 
sayıda tarihi eser kül oldu. O 
siyonistin akıbeti ne oldu? 

 
a) İsrail, saldırganı yakaladı 

ve halen hapislerde 
sürünüyor. 

b) İsrail yakaladığı gibi “sen 
kutsallara nasıl saldırırsın” 
diyerek ibret için idam etti. 

c) İsrail o günden sonra her 
biri problemli diye Filistin’e 
yeni yerleşimci kabul 
etmedi. 

d) Akli dengesi yerinde değil 
diye ülkesine iade edildi. 

 

 

60) Siyonistler, nüfusunun yüzde 
2’sini oluşturmalarına rağmen 
ülkedeki medya ve siyasetin 
üzerinde egemenler. Öyle ki, 
Cumhurbaşkanı adaylarının 
neredeyse tamamı İsrail’e 
gidip deyim yerindeyse icazet 
alırlar. Avrupa’nın hangi 
ülkesinden bahsediyoruz? 

 
a) Almanya 
b) Fransa 
c) İngiltere 
d) İsviçre 

 
 
 
61) Bir Siyonist savunmacısı olan 

Christopher Sykes; “Eğer 
milletler zor durumdaki 
Yahudilere karşı görevlerini 
yerine getirip onları misafir 
etselerdi, Filistin’de “Yahudi 
Yuvası” (Siyonist devlet) 
lehindeki baskı hafiflerdi. Bu 
Siyonistlerin arzu ettiği bir şey 
değildir.” derken neyi 
kastediyordu? 

 
a) Hiçbir Yahudi, Filistin’e göç 

etmese de olur. Yeter ki 
zorda kalmasın. 

b) Yahudilerin Filistin’e göçü, 
onların ancak baskı 
görmeleriyle tetiklenebilir. 

c) Bizler Siyonizm’den 
vazgeçebiliriz. Yeter ki 
Yahudiler rahat etsin. 

d) Siyonizm bir iyilik 
hareketidir. 

 

Sosyal Medyada bizi 
HucuratHareketi 

adıyla takibe 
alabilirsiniz. 
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62) 15 Mayıs 1948 İsrail’in Filistin 
topraklarında kuruluşunu ilan 
ettiği tarihtir. O günden sonra 
felaketler daha da arttı. İlk 
anda 500’den fazla Filistin 
köyü silah zoruyla boşaltıldı. 
Filistinliler bu tarihten sonra 
şiddeti ve işgali daha çok 
katlanarak hissederler. 
Yüzbinlerce Filistinli 
oturdukları köylerinden 
çıkarılıp mülteci durumuna 
düşürüldü. 15 Mayıs’larda 
Filistin’de anılan o felaket 
gününün ismi ne? 

 
a) Nekbe Günü 
b) Kıyamet Günü. 
c) Karar Günü 
d) İhanet Günü 

 
 
 
 
63) Hadis-i Şerif’te “ziyaretler 

ancak üç mekâna yapılır” 
şeklinde belirtilmekte ve 
burada sadece ibadet 
maksadıyla ziyaret 
kastedilmektedir. Üç mekânın 
da isminin verildiği Hadis’te 
aşağıdakilerden hangisi yer 
almaz? 

 
a) Mescid-i Haram 
b) Mescid-i Nebevi 
c) Mescid-i Aksa 
d) Mescid-i Kıbleteyn 

 
 
 

64) Alman Siyonist Birliği, 1933’te 
Nazi Hükümetine dünya 
genelinde artan boykot 
tepkilerine karşı hangi teklifte 
bulundu? 

 
a) Bizler sadece ibadet 

özgürlüğü istiyoruz. Bize 
bol bol sinagog açın. 

b) Yahudilere zulmetmekten 
vazgeçin ne isterseniz 
yaparız. 

c) Almanya’daki Yahudileri 
Filistin’e göç etmelerini 
destekleyin boykotların 
önünü keselim. 

d) Anti-Semitimizmden 
(Yahudi düşmanlığından) 
vazgeçin size para verelim. 

 
 
 
 
65) “Kendisine ayetlerimizden bir 

kısmını gösterelim diye 
kulunu bir gece Mescid-i 
Haram’dan…” sözleriyle 
başlayan ve Miraç hadisesini 
anlatan Kur’an-ı Kerim’deki 
sure ve ayet aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
a) Maide:71 
b) Enbiya:71 
c) İsra:1 
d) Sebe:18 
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66) Avrupa’nın farklı ülkelerinden 
1099’da gelen Haçlı 
sürülerinin, Kudüs’ü işgal 
etmelerindeki etken olarak 
aşağıdakilerden hangisi doğru 
cümledir? 

 
a) Müslümanların dağınık 

olup birlik olmamaları 
b) Çok iyi yetiştirilmiş 

askerlere sahip olmaları 
c) Kudüs’e kadar geçtikleri 

her yere adalet bırakmaları 
d) Şehre gizliden girip 

içeriden kuşattılar 
 
 
 
67) İngiltere Dışişleri Bakanı 2 

Aralık 1917’de İngiliz Yahudi 
toplumunun önde gelen 
isimlerinden olan Baron 
Walter Lionel Rotschild’a bir 
mektup göndererek Filistin 
topraklarındaki Siyonistleri 
himaye altına aldı. Mektupta 
İngiltere’nin Filistin’deki 
Siyonist işgali destekledikleri 
yazılıydı. Başka bir ülkeyi işgal 
edenler o ülkeyi başka bir 
halka peşkeş çekmesi olarak 
ta yorumlanmakta olan o 
meşhur mektubun tarihte 
bilinen adı nedir? 

 
a) Baron Mektubu 
b) İngiliz Manifestosu 
c) Balfour Deklarasyonu 
d) Filistin Bildirgesi 

 
 

68) Kendi halkına ve inancına 
ihanet edenlerden biriydi. 
Ürdün’ün kurucu kralı 
1.Abdullah, İsrail’le gizli ve 
açık pazarlıklar yapması 
Harem-i Şerif topraklarını 
müdafaa etmeye çalışan 
Filistin halkının öfkesine 
neden olmuştu. Mescid-i 
Aksa’yı ziyareti sırasında 
Filistinli bir genç tarafından 
silahla vurularak öldürüldü ve 
“ihanet edenlerin sonu” 
mesajı verilmiş oldu. Kral 
Abdullah’ın mezarı Mescid-i 
Aksa’da olmasına rağmen o 
mezarın başında hiçbir zaman 
dua eden bir kişiyi dahi 
göremezsiniz. Ürün Kralı 
(İngiliz Valisi) 1.Abdullah, ne 
zaman öldürüldü? 

 
a) Haziran 1951 
b) Temmuz 1951 
c) Ağustos 1951 
d) Eylül 1951 

 
 
 
 
69) Filistinliler için topraklarını 

sattığı yalanını işgalciler 
yaydılar. Peki gerçekte satış 
oranı ne kadar? 

 
a) Yüzde 90 
b) Yüzde 70 
c) Yüzde 30 
d) Yüzde 0,8 
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70) Günümüzde “İslam İşbirliği 
Teşkilatı” (İİT) 22-25 Eylül 
1969’da Fas’ın başkenti 
Rabat’ta halkı Müslüman olan 
ülkelerin devlet ve hükümet 
başkanlarının katıldığı 
toplantıda alınan kararla 
“İslam Konferansı Örgütü” 
olarak kuruldu. BM’den sonra 
dünyanın en geniş katılımlı 
uluslararası bir örgüttür. Bu 
teşkilat hangi hadiseden sonra 
kuruldu? 

 
a) Kralların başına taş düştü 
b) Mescid-i Aksa’nın 

kundaklanarak tahrip 
edilmesi (21 Ağustos 1969) 

c) 6 Gün Savaşları 
d) Suudi Kralına yapılan 

suikast 
 
 
 
71) Abluka altındaki Gazze’ye 

insani yardım malzemeleri 
götürdüğü sırada Uluslar arası 
sularda İsrail askerlerince 
silahlı saldırıya uğrayan ve 
şehitler verdiğimiz geminin 
adı nedir? 

 
a)    Ertuğrul Fırkateyn 
b) Mavi Marmara 
c) Nusret Gemisi 
d) Barbaros Hayrettin 

 
 
 
 
 

72) Fransa İmparatoru Napolyon, 
Filistin’in bazı şehirlerini işgal 
etmiş ve Kudüs kapılarına 
kadar dayanmıştı. Mektup 
göndererek şehrin kendisine 
teslim edilmesini istemişti. 
“Tabi hemen verelim” 
şeklinde bir cevap bekliyor 
olacak ki aldığı cevap 
karşısında bozulan Fransız 
Napolyon ordusuna saldırı 
emri verdi. 1798’de 
gerçekleşen bu savaşta 
Napolyon’un hayalleri suya 
düşmüş ve mağlup olmuştu. 
600 gemilik Fransız 
donanmasına sahip olan 
Napolyon, “takviye birlikler 
çağıracağım” diyerek 
yardımcısını bırakıp Fransa’ya 
kaçtı. Napolyon’u hezimete 
uğratan Osmanlı paşası 
kimdi? 

 
a) Ebubekir Paşa 
b) Ali Paşa 
c) Cezzar Ahmed Paşa 
d) Mustafa Kemal Paşa 

 
 
 
73) Türkiye’de ilk kez Kudüs 

Çocuk Atölyesi kimler 
tarafından hayata geçirildi? 

 
a) Uluslararası Filistin 

Derneği 
b) Hucurat Hareketi 
c) Türkiye STK Platformu 
d) BM Kudüs Masası 
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74) Filistin Kurtuluş Örgütü’nün 
(FKÖ) lideriydi. İlerleyen 
yıllarda El Fetih ile birlikte 
siyasi alanda da faaliyetlerde 
bulundu. Önceleri İsrail’i 
tanımadığını söylese de 
1988’de BM’nin 242 sayılı 
kararıyla duruşunu değiştirdi. 
OSLO görüşmelerinin 
ardından kurulan Filistin 
Ulusal Yönetimi’nin ilk 
başkanı oldu. Dönemin İsrail 
Başbakanı İzhak Rabin ile 
birlikte Nobel Barış Ödülü 
kazandı. Bu bilgilere göre 
kimden bahsediyoruz? 

 
a) Mahmut Abbas 
b) Yaser Arafat 
c) Enver Sedat 
d) Abbas Musavi 

 
 
 
 
 
 
 

Görüş, öneri veya katkı için 
hucurathareketi@gmail.com 

mail adresimizden  
 

veya 
 

0532 213 58 04 numaralı 
telefonumuzdan iletişim 

kurabilirsiniz. 
 
 
 
 

75) Suudi ailesinin lideriydi. 
1969’da Mescid-i Aksa’nın 
kundaklanmasının ardından 
İslam ülkelerine çağrı yaptı ve  
İslam İşbirliği Teşkilatı 
kuruldu. 1973 yılında Filistin 
için ümmeti Muhammede 
cihadı önerdi. İsrail destekçisi 
ABD’ye petrol ambargosunu 
uyguladı. 1975’te yeğeni 
tarafından suikastla şehid 
edildi. Allah rahmet eylesin. 
Kimden bahsettik?  

 
a) Kral Abdullah 
b) Kral Faysal 
c) Kral Fahd 
d) Kral Abdulaziz 

 
 
 
 
 
 
Yetişkinler için sorular bölümü 
buraya kadardır. 
 
 
 
 
 
 
 
Soru Bankamızı PDF olarak 
www.hucurathareketi.com ‘dan 
İndirebilirsiniz. 
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ÇOCUK 
BÖLÜMÜ 
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1) Kudüs nerenin 
başkentidir? 

 
a) Türkiye 
b) Filistin 
c) Avrupa 
d) Suriye 

 
 

2) Yeryüzünde kurulan ilk 
mescid Kabe’dir. Peki 
ikinci mescid hangisidir? 

 
a) Selimiye Camisi 
b) Mescid-i Haram 
c) Mescid-i Aksa 
d) Mescid-i Nebevi 

 
 

3) Aşağıda gördüğünüz 
resimdeki yapının ismi 
nedir? 

 

 
 

a) Mescid-i Aksa 
b) Kubbetus Sahra 
c) Mescid-i Nebevi 
d) Mescid-i Haram 

 
 
 
 

4) İstanbul’dan Filistin’e 
uçakla kaç saatte gidilir? 

 
a) 8 saatte 
b) 9 saatte 
c) 5 saatte 
d) 2,5 saatte 

 
 

5) Halife Hz.  Ömer (ra) 
Kudüs’ü 637 yılında 
fethedince orada yaşayan 
halka ne vadetti? 

 
a) Bundan sonra burada 

sadece Müslümanlar 
yaşayacak. 

b) Her çocuk ve annesi babası 
artık burada kendi inancını 
özgür bir şekilde 
yaşayabilecek. 

c) Sınırları kapatın kimse bu 
ülkeye girmeyecek. 

d) 50 yaş üstü kimse Kudüs’e 
giremeyecek. 

 
 
 

6) Filistin, Türkiye’nin yön 
olarak hangi tarafında yer 
alır? 

 
a) Kuzeyinde 
b) Güneyinde 
c) Doğusunda 
d) Batısında 
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7) Aşağıda resmini 
gördüğünüz ve etrafı 
duvarlarla çevrili olan 
Mescid-i Aksa toplamda 
kaç dönümdür? 

 

 
a) 35 dönüm 
b) 100 dönüm 
c) 130 dönüm 
d) 144 dönüm 

 
 

8) Aşağıdaki cümlelerden 
hangisi doğru cümledir? 

 
a) Filistin bir ülke değildir. 
b) Filistin bizim vatan 

toprağımızdır. 
c) Filistin bize çok uzak. 
d) Filistin bizi ilgilendirmez. 

 
 

9) Namaz kıldığımız zaman 
yönümüzü kıbleye, yani 
Kabe’ye doğru döneriz. 
Kâbe bizim ikinci 
kıblemizdir. Peki, ilk 
kıblemiz neresiydi? 

 
a) Mescid-i Aksa     c) Kâbe 
b) Mescid-i Haram d) Hiçbiri 
 

10) Aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

 
a) Mescid-i Aksa Kudüs’tedir. 
b) Kâbe, Mekke’dedir. 
c) Kudüs, Filistin’in 

başkentidir. 
d) Yeryüzünde kurulan ilk 

mescid, Mescid-i Aksa’dır. 
 
 

11) Mescid-i Aksa’mızı yıkmak 
için plan yapan ve 
Filistin’imizi işgal edenler 
kimlerdir? 

 
a) Çinliler 
b) İsrailliler 
c) Avusturyalılar 
d) Fransızlar 

 
 

12) Her sene o gün geldiğinde 
anne-baba ve büyükleri-
mizin ellerinden öpüp 
kandilini kutluyoruz. 
Çünkü o gün 
Peygamberimiz (sav) 
Mekke’den Kudüs’e gitmiş 
ve Allah katına 
yükselmişti. O geceye ne 
denir? 

 
a) Miraç Gecesi 
b) Kudüs Gecesi 
c) Kadir Gecesi 
d) Ramazan Bayramı 
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13) Haçlılar, yani Avrupa 
ülkeleri 1099 yılında 
Kudüs’ü işgal ettiklerinde 
önüne gelen herkesi 
katlettiler. Sonraki 
yıllarda bir çocuk çıktı ve 
“büyüdüğümde orayı ben 
fethedeceğim” dedi. O 
çocuk büyüdüğünde 
hedefine ulaştı ve Kudüs’ü 
Haçlılardan kurtardı. O 
büyük komutan kimdir? 

 

 
a) Fatih Sultan Mehmet 
b) Selahaddin-i Eyyubi 
c) Ertuğrul Gazi 
d) Osman Gazi 

 
 

14) Peygamberimiz (sav) 
Miraca yükselmek için 
geldiği Mescid-i Aksa’da 
bineğini bir duvara bıraktı. 
İsrailliler o duvarın ismini 
Ağlama Duvarı diye 
değiştirmek istiyor. 
Gerçekte o duvarın ismi 
ne? 

 
a) Aksa Duvarı 
b) Gülme Duvarı 
c) Burak Duvarı 
d) Mescit Duvarı 

15) Filistin’i işgal edip orada 
zulüm yapanlar bütün 
dünyaya “Filistinliler 
topraklarını sattılar” diye 
yalan söylediler. Bu yalanı 
niçin söylediler? 

 
a) Çünkü bizleri kardeşlerimiz 

olan Filistinlilere karşı 
nefret ettirmek için. 

b) Filistinlilerin hepsinin iyi 
bir tüccar olduğunu 
söylemek için. 

c) Filistin’de çok sayıda arazi 
olduğu anlaşılsın diye. 

d) Filistin’de ticaret artsın 
diye. 

 
 

16) 10 yaşında. Elleri arkada, 
yalan ayak, elbisesi yırtık 
ve yamalıdır. Saçları diken 
dikendir ve bütün dünya-
ya küsmüştür. Filistinli 
çocukları ifade eden 
meşhur karikatürün ismi 
nedir? 

 

 
a) Hanzala 
b) Filistinli Ali 
c) Ahmet Yasin 
d) Selahattin 
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Filistinli İsmail Amca, Mescid-i 
Aksa’da namaz kılmayı çok 
özlemişti. Çünkü yıllardır 
İsrailliler yasaklıyordu. Birgün 
sadece bir seferliğine mescide 
gitmesine izin vermişler o gün 
İsmail amca heyecanla Mescid-
i Aksa’ya koşmuştu. Fakat o 
kadar heyecanlanmıştı ki 
Mescid-i Aksa’ya girer girmez 
kalp krizi geçirdi ve vefat etti. 
Torunu Muhammed bu acıya 
dayanamadı ve çok sevdiği 
dedesinin mezarını ziyaret 
etmek istiyordu. Fakat buna 
İsrailllilerin ördüğü utanç 
duvarı engel oluyordu. 2 
arkadaşıyla beraber o duvarı 
delmeye çalıştıkları sırada 
Muhammed yakalandı. Dayak 
yemesine rağmen Muhammed, 
2 arkadaşının ismini söylemedi. 

 
17) Yukarıdaki gerçek 

hikâyede Filistinlilerin 
hangi özelliği 
vurgulanmaktadır? 

 
a) Duvar kırmada ustalıkları 
b) Filistinli çocuklar 

büyüklerini umursamazlar. 
c) Filistinlilerin birbirlerine 

olan bağlılıkları 
d) Filistinlilerin çok rahat bir 

yaşam içinde oldukları. 
 
 
 
 
 

18) Mescid-i Aksa’nın bizim 
için önemiyle ilgili 
maddeler arasında 
aşağıdakilerden hangisi 
yer almaz? 

 
a) İlk kıblemiz 
b) Geniş bir araziye sahip 

oluşu. 
c) Peygamberlerin topluca 

namaz kıldıkları tek yer 
oluşu. 

d) Peygamberimiz’in (sav) 
oradan Miraca yükselmesi. 

 
 
“Mescid-i Aksa canım anam ve 
canım babam gibi tertemizdir” 
 

19) Kudüs Çocuk Andı’nda 
geçen yukarıdaki cümlede 
aşağıdakilerden hangisi 
söylenmek istenmiştir? 

 
a) Kudüs belediyesi çok iyi 

çalışıyor. 
b) Temizliğin önemi 
c) Sağlık için temizlik şart. 
d) Mescid-i Aksa’nın anneler 

ve babalar kadar değerli 
oluşu. 

 
 

20) İsrailliler hem korkak ve 
fitneci hem de korona 
virüs gibi kötülük saçarlar. 

 
a) Doğru       b) Yanlış 
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21) Mescid-i Aksa, 
Müslümanlar için özel bir 
yerdir. Geniş bir avlusu 
bulunan mescidin 
bahçelerinde ağaçların 
yanı sıra başka yaşayan 
canlılar da vardır. Sıklıkla 
rastladığımız o canlılar 
aşağıdakilerden 
hangileridir? 

 
a) Kediler 
b) Güvercinler 
c) Kelebekler 
d) Hepsi 

 
 

22) Aşağıdaki bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 

 
a) Burak Duvarı 
b) Ağlama duvarı 
c) Kudüs İslam şehridir. 
d) Mescid-i Aksa 144 

dönümdür 
 
 

23) Mekke ve Medine’den 
sonra üçüncü kutsal 
şehrimiz aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 
a) Şam 
b) Halep 
c) Gazze 
d) Kudüs 

 
 
 
 
 

Kudüs geçmiş dönemde Haçlılar tara-
fından işgal edildiğinde mutlu günle-
rini kaybetmişti. Suriye’nin Halep 
şehrinde yaşayan bir marangoz ustası 
Mescid-i Aksa için çok dertlenmiş ve 
mutlaka bir şeyler yapması gerektiğini 
düşünmüştü. En sonunda oraya 
mükemmel bir “Minber” yapmaya 
karar vermiş ve aylarca uğraşarak 
şahane bir sanat eseri ortaya 
çıkarmıştı. O minberi görenler yüksek 
paralar teklif etmesine rağmen maran-
goz ustası satmadı. Çünkü onu para 
kazanmak için değil, Mescid-i Aksa için 
yapmıştı ve daha da önemlisi Mescid-i 
Aksa için elinden gelen tek şey oydu. 
Marangoz ustası yaşlanmış olmasına 
rağmen elinden gelen bir şey olduğunu 
düşündü ve elinden geleni yapmaktan 
geri durmadı. Kudüs, Selahaddin-i 
Eyyübi tarafından yıllar sonra fethe-
dilince o minber unutulmadı ve 
Mescid-i Aksa’ya konuldu. 
 

24) Yukarıda anlatılana göre 
aşağıdakilerden hangi 
sonucu çıkarabiliriz? 

 
a) Marangozluk güzeldir 
b) Herkesin Mescid-i Aksa ile 

ilgili yapabileceği bir şeyler 
mutlaka vardır. 

c) Halepliler marangozdur 
d) Teklif edilen paralar azdı. 

 
 

25) Birgün bir çocuk çıkacak 
ve Filistin’i tekrardan 
fethederek İsraillilerden 
temizleyecektir. 

 
a) Doğru  b) Yanlış 
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YETİŞKİNLER CEVAP ANAHTARI 
 

1C 2C 3B 4A 5D 
6D 7D 8A 9C 10A 
11D 12B 13B 14C 15C 
16A 17C 18B 19D 20A 
21B 22C 23C 24A 25C 
26A 27A 28C 29D 30A 
31A 32B 33A 34B 35C 
36C 37A 38C 39C 40A 
41D 42D 43B 44A 45D 
46A 47C 48A 49B 50B 
51D 52B 53C 54B 55C 
56B 57B 58A 59D 60B 
61B 62A 63D 64C 65C 
66A 67C 68B 69D 70B 
71B 72C 73B 74B 75C 

 
 
 

ÇOCUKLAR CEVAP ANAHTARI 
 

1B 2C 3B 4D 5B 
6B 7D 8B 9A 10D 
11B 12A 13B 14C 15A 
16A 17C 18B 19D 20A 
21D 22B 23D 24B 25A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Görüş, öneri veya katkı için 
hucurathareketi@gmail.com 
mail adresimizden  
 
veya 

 
0532 213 58 04 numaralı 
telefonumuzdan iletişim 
kurabilirsiniz 
 
 
Soru Bankamızı PDF olarak 
www.hucurathareketi.com ‘dan 
İndirebilirsiniz. 
 
 
Diğer farklı çalışmalarımızı 
facebook, twitter, instagram ve 
youtube gibi tüm sosyal medya 
ağlarından 
 
“Hucurathareketi” isimli 
hesabımızdan takip edebilirsiniz. 
 
 
 
KULLANIM İZNİ: 
 
Soru bankası çalışmamızı, 
imzalarımızı ve iletişim bilgilerimizi 
karartma veya kesme yapmamak 
şartıyla izin almaksızın kullanabilir, 
çoğaltabilirsiniz. 


