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GİRİŞ

Bazi mekânlar ve bölgeler, dini inanişlar noktasindan önem verilen, 
kutsiyet atfedilen alanlar olarak dikkat çekmektedir. Müslümanlar 
için Mekke, Katolikler için Vatikan, Hindular için Kutsal Ganj Neh-
ri’nin kiyisina kurulmuş olan Varanasi, Tibet Budizm’i için Dalay 
Lama’nin yaşadiği “Yasak Kent” olarak anilan Lhasa, Buda’nin 
aydinlandiği yer olan Bodh Gaya, Sihler için Amritsar’daki Altin 
Tapinak bunlardan en bilinen ve öne çikanlardir. Bu gibi yerler, top-
luluklarin sahip olduklari farkli dini inançlarla yüklenen kutsallik 
veya dini liderlerinin doğduğu mekânlar olmasi sebebiyle ziyaret 
edilmektedir.

İnsanlarin çeşitli ayinleri yahut ritüelleri, içerisinde veya kendisine 
yönelerek gerçekleştirdiği bu mekânlar kutsal sayilarak, bu bakim-
dan diğerlerinden ayri değerlendirilmektedir. Kutsal mekânlar dik-
katleri kendi içerisindeki biçim, obje ve hareketlere odaklamakta, 
bunlarin dini değere sahip olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu 
semboller gerçekliğin temel bileşenlerini dindar toplumun algila-
diği şekilde ortaya koymakta, bu görüşe uygun bir yaşam tanimi 
ve beşeri dünya ile ilahi gerçeklikler arasinda bir bağlanti sunmak-
tadir. Mekânsal bağlamda kutsal yerler, dini amaçlar için inşa edi-
len mabetler, dini değer atfedilen yerler, dağlar ve nehirler, fiziksel 
olarak ayak basilabilen kutsal topraklar gibi çeşitli özelliklerdeki 
birçok alani içinde barindirmaktadir. Bu da söz konusu mekânlarin 

Mustafa BAŞ*

Doç. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, 
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, mustafa.bas@bilecik.edu.tr; mbas28@hotmail.com

FİLİSTİN’İN DİNLER TARİHİ 
AÇISINDAN ÖNEMİ
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kutsalliğinin, sahip olduğu hususi fiziksel veya estetik özellikler-
den ziyade dini işlevlerinden kaynaklandiği anlamina gelmektedir.1 
El-Hamel’i kurmuş olan Marabut’un pinarin dibine bir sopa sapla-
masi ve sabahleyin kalkinca sopanin kök saldiğini görmesi üzerine 
oraya yerleşmesi efsanesinde olduğu gibi, bazen tanrinin bir zuhuru 
gerekmeksizin bir işaretin de mekâna kutsallik verilmesini sağladi-
ği görülmektedir.2

Etrafindaki alanlardan farklilik gösteren kutsal mekânin ehemmi-
yeti, hiçbir beşeri faaliyetin ona bahşedemeyeceği eşsizlikte olma-
sinda yatmaktadir. Geleneksel toplumlarda çoğunlukla toprağin 
tamami kutsal sayilmakta, bu kutsalliğa toplumlarin kuruluşlari 
ile ilgili rivayetlerde siklikla yer verilmektedir. Bir yerin kutsalliği 
tanri tarafindan çeşitli işaretlerle bildirilebilmekte, bazi yerler ise 
orada yaşanan ve önemli mahiyette olan dini olaylar sebebiyle kut-
sallik kazanmaktadir. Kutsal emanetlerin varliği da bir yerin kutsal 
mekân sayilmasina sebep olabilmektedir.3

Bu özellikleri ile kutsal yerler, bir toplumun dini hayatinin merke-
zi olarak insan hayatina yön vermekte ve anlam kazandirmaktadir. 
Kişinin dini ne olursa olsun, insan tabiatinin böyle yerlere ihtiyaç 
duyduğu ve kutsal duygusunu başlangiçtan beri insan tecrübesinin 
bir parçasi olarak yaşadiği bilinmektedir. Çünkü kutsal yerler ilahi 
âlemle dünyevi âlemin kesiştiği, Tanri ile insanin bir nevi buluştuğu 
ve kişinin kendisini ilahi huzurda hissettiği yerler olarak algilan-
maktadir.4

1 Joel P. Brereton, “Sacred Space”, The Encylopedia of Religion, 
Cilt: 12, ABD:Thomson Gale Co., 2005, s. 7978.

2 Bkz. Mircae Eliade, Kutsal ve Din Dışı (Çev.) Mehmet Ali Kiliç-
bay, Ankara: Gece Yayinlari, t.y. s. 7-8.

3 Bkz. Joel P. Brereton, a.g.m, s. 7979.
4 Ali Erbaş, “İslam Dişi Dinlerde Hac”, Sakaya Üniversitesi İlahi-

yat Fakültesi Dergisi, 2002, Sayi: 5, s. 98
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Kutsal mekânlar, üç önemli işlev görmektedir. Tanrilarla ve onlar 
hakkinda iletişimin sağlandiği yerlerdir. Kutsal gücün var olduğu 
yerlerdir. Bu özellikleri ile insanlari bir araya getirip toplum ha-
yatini ve ilişkilerini düzenleyen yerlerdir. Bunlarin yani sira, kut-
sal mekânlarin çoğunda gök, yer ve yeralti olmak üzere dünyanin 
çeşitli katmanlari simgelenerek bu yerler Tanrinin eseri olan dün-
yanin gözle görülür bir sembolü olma niteliğini haizdir. Kisaca 
kutsal mekânlar, çoğunlukla insanlarin tanrilar âlemine adim attiği 
ve buna karşilik, tanrilarin da insanlar arasinda bulunduğu yerler 
olarak kabul görür.5

Değer verilen bu kutsal mekânlar, bazen Vatikan, Mekke gibi bir 
dine has olarak kabul edilirken, bazen de daha fazla inanişin or-
tak kutsiyet atfettiği bir mekân olabilmektedir. Filistin topraklari 
genelde bölge, özelde de Kudüs şehri olarak bu özelliği taşiyan 
mekânlardan birisidir. Tarihi varliği çok gerilere giden bu topraklar, 
Yahudilerin tarihinde ve kimliklerinin oluşumunda önemli bir yer 
tutmaktadir. Hiristiyanlik içinse Tanrinin Oğlu olarak kabul edilen 
Hz. İsa’nin yaşadiği, tebliğ mücadelesi verdiği ve en nihayetinde 
çarmiha gerildiği topraklar olarak dini anlayişin merkezinde yer al-
maktadir. Müslümanlar için, her iki dinin önem atfettiği isimlerin 
ortak değerler olmasi sebebiyle onlarin bulunduğu mezarlarin kiy-
met verilen mekânlar olmasi dişinda, Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’nin 
Müslümanlarin ilk kiblesi olmasi, Miraç’in orada bulunan bir taşin 
üzerinden başlamasi gibi olaylar da burayi kutsal alan kategorisine 
koymaktadir.

Filistin, bölge olarak Suriye ile Misir ve Akdeniz ile Şeria Nehri 
arasinda kalan topraklarin oluşturduğu bölge olarak isimlendiril-
mektedir. Doğu sinirini Şeria Nehri’nin döküldüğü Ölü Deniz (Lut 
Gölü) oluşturmaktadir. Coğrafi bakimdan Akdeniz kiyi şeridi, ku-
zeyden güneye doğru uzanan dağ silsilesinin bulunduğu ortadaki 

5 Bkz.. Joel P. Brereton, a.g.m, s. 7980-7982.
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yayla bölümü ve en doğuda da Şeria Vadisi olmak üzere üç parça-
ya ayrilmaktadir. Orta kisim kuzeyden güneye, Safed ve Nazareth 
(Nasira) şehirleri ile Tabor Daği’nin bulunduğu Galilee (Celile), 
Nablus şehrinin bulunduğu ve batida Cermel Daği’na kadar uza-
nan Samaria (Samiriye), daha güneyde, Şeria nehrinin Ölü Deniz’e 
döküldüğü yerden başlayip Kudüs, Beytlehem (Beytülahm) ve 
Hebron (Halilürrahman) şehirlerini içine alan Judea (Yahudiye) ve 
daha da güneyde ise Beersheba (Bi’rüssebi’) şehrinin bulunduğu 
Necef Çölü olmak üzere dört kisma ayrilmaktadir.6

Filistin tarihi, zannedildiğinin aksine çok eskilere dayanmaktadir. 
Taberiye Gölü civarinda bulunan izler ve Hayfa yakinlarinda bir 
mağarada bulunan iskelet Neandertal Çaği’na işaret etmektedir. Bu 
izler, milattan 40.000 sene evvel Avrupa’da gelişen Musteriyen Me-
deniyeti’nin Filistin’e kadar geldiğine delalet etmektedir.7 Yapilan 
arkeolojik kazi ve araştirmalardaki buluntular, 14.000 yil önce ya-
şanan Mezolitik Natuf kültürüne kadar uzanmaktadir.8 Eriha’daki 
(Jericho) Neolitik Çağ’in tarim, hayvancilik ve çömlek yapimciliği-
nin ortaya çiktiği yerleşik toplum hayatinin kalintilari ile Tunç Dev-
ri’nin ortalarina kadar uzanan cilali taş ocaklarinin varliği bölgenin 
tarihini çok öncelere götürmektedir.9

Filistin; Avrupa, Asya ve Afrika’nin birleştiği küçük bir alanda, bir 
taraftan Akdeniz’e diğer taraftan Kizil Deniz’e bitişik, deniz yoluyla 
bir taraftan Hint, diğer taraftan Atlas Okyanusu’na açilan bir konum-

6 M. Lütfullah Karaman, “Filistin”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 
13, İSAM Yayinlari, İstanbul, 1996, s. 89.

7 Will Durant-Roger Lambedin, Yahudi Tarihi ve Siyonist Lider-
lerin Protokolleri, (Trc.) Sami Sabit Karaman, İstanbul: İnkilap 
Yayinlari, 1992, s. 22.

8 M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 89.
9 Durant-Lambedin, Yahudi Tarihi ve..., a.g.e. s. 22; M. Lütfullah Ka-

raman, “Filistin”, a.g.m., s. 89.
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da yer alarak jeostratejik bir konumda bulunmaktadir.10 Bu sebeple 
tarih öncesi devirlerden itibaren çeşitli kavimlerin göçlerle gelip yer-
leşmesine, bunlara karşi harekete geçen başka üstün güçlerin pek çok 
istila ve fetihlerine maruz kaldiği kaynaklarda yer almaktadir.11

Filistin’e Arap yerleşimi M.Ö. 3000 yillarinda, Arap kabilelerinin 
kitlik ve çölün sikici havasindan kurtulmak için Arap Yarimadasi’n-
dan dalgalar halinde kuzeye göçmeleri ile başlamiştir. Charles Poster 
Kent’in verdiği bilgilerde, Fenikeliler bölgeye bu gibi göçlerle gelen 
cemaatin en eskisi olarak bilinmiştir. Akdeniz’in kiyisinda, yerleşe-
bilecekleri devamli bir yer olarak bulduklari bölgede, batidan deniz 
ve doğudan siradağlarla çevrili dar bir sahil şeridine yerleşmişlerdir. 
Yerleştikleri bölge sayesinde denizi kullanmişlar, gemiler yapmişlar, 
deniz ticareti araciliği ile birçok devletle ilişki kurmuşlardir. Fenike-
lilerin güney bölgelerine ise, M.Ö. 2500 yillarinda Kenânîler olarak 
bilinen bir diğer Arap kabilesi yerleşmiş, Akdeniz’e doğru uzanan 
Ürdün Nehri’nin bati tarafini yurt edinerek bölgeye kendi adlarini 
vermişler, bölge bu yerleşimden sonra Tevrat’ta da siklikla zikredilen 
“Kenan Diyarı” olarak anilmaya başlamiştir.12

Zaman zaman Misir işgali altinda geçirilen bu dönemden sonra, 
M.Ö. 1200’lerde gerçekleşen Kavimler Göçü sirasinda deniz ka-
vimlerinden olan Filistiler bölgeye gelmiş ve bugünkü Gazze Şeridi 
ve civarinda beş büyük şehir kurarak burayi yurt edinmişlerdir. Irki 
olarak mensubiyetleri bilinmeyen, muhtemelen Hint-Avrupa men-
şeili olan Filistiler, bölgede Demir Çaği’ni başlatmişlar ve bir süre 
sonra yerli halkla karişarak benliklerini kaybetmişlerdir.13

10 Bkz. Ahmet Şelebi, Mukarenet El-Edyan/El-Yahudiyye, Mekte-
bet’ün-Nahdati’l-Mısrıyye, Cilt: 1, Kahire, 1988, s. 40.

11 M. Lütfullah Karaman, a.g.m. C. 13, s. 89.
12 Ahmet Şelebi, a.g.e, s. 41.
13 Bkz. M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 89.
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Ahmet Şelebi bu irkin Girit Adasi’ndan geldiğini, Akdeniz’in sahil 
şeridine yerleştiklerini, Kenânîlerle karişarak Arap kaninin ve Samî 
dilinin üstün olduğu melez bir irk meydana getirdiklerini ve Girit-
ten gelen cemaatin ismi ile anilarak ülkenin de Filistin olarak isim-
lendirildiğini ifade etmektedir.14 Filistin isminin kökenlerinin daha 
gerilere gittiği, Filistin b. Sam. b. İrem. b. Sam. Nuh’tan, Zaccaci 
ise Nuh’un filan oğlundan Gülsüm b. Filistin’den; İbn-i Fakih’in 
kitabinda da, Filistin b. Keslihaym b. Sidkiya b. Kenan b. Sam. 
Nuh’tan geldiği, Filistililerin de bu soya nispet edildiği kaynaklar-
da yer almaktadir.15

Bazi tarihçiler ise Filistin isimlendirmesinin “çobanin ülkesi” anla-
mina gelen eski Süryanice bir kelimeden alindiğini ileri sürmekte-
dirler ancak bu görüş tarihçiler tarafindan çok kabul görmemekte-
dir. Bilakis, araştirmacilarin büyük çoğunluğunun Filistin isminin 
deniz kenarinda yaşayan Hint-Avrupai Filistinlilerden veya Ph-
listinea’dan alindiği konusunda hemfikir olduklari görülmektedir. 
Başlangiçta onlarin yerleştikleri sahil şeridine verilen Filistin ismi, 
daha sonra Güney Suriye’nin tamamina verilmiştir. Filistin adi da 
tarihi kayitlarda ilk olarak, tarihin babasi sayilan Herodot tarafin-
dan “Syria Paleatina” (Suriye Filistini) olarak kullanilmiştir.16

Yahudi kutsal kitabinda da Filistin ismi kullanilmaktadir. Tekvin 
kitabinda bölge genelde Kenan ülkesi olarak zikredilmektedir.17 
Misirdan Çikiş kitabinda Hz. Musa ve İsrailoğullarinin dilinden, 
“Uluslar duyup titreyecekler; Filist halkını dehşet saracak! Edom 
beyleri korkuya kapılacak, Moav önderlerini titreme alacak, Ke-

14 Ahmet Şelebi, a.g.e, s. 41.
15 Bkz. Ebu Abdullah Yakut b. Abdullah El Hamevi, Mu’cemü’l- Bul-

dan, Dar’ü Sadr, Cilt 4, Beyrut, t.y., s. 274-275.
16 Mahmut Nana, Yahudi Tarihi, (Çev.) Ahsen Batur, İstanbul: Selen-

ge Yayinlari, 2008, s. 15-16.
17 Bkz. Yaratılış 12/5, 13/12, 16/3, 17/8, 23/2,19 v.d.
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nan’da yaşayanların tümü korkudan eriyecek.”18 ifadesi geçmekte 
ise de, burada kastedilenin ülke değil, halk olduğu dikkat çekmekte-
dir.19 Ancak Yeşu Kitabinda “...Alınacak topraklar şunlardır: Bütün 
Filist ve Geşur bölgeleri...”,20 Hâkimler Kitabinda “Beş Filist bey-
liği”21 olarak bölge zikredilmekte, bu beyliklerin yerleştiği şehirler 
Gazze, Aşdot, Aşkelon, Gat ve Ekron olarak sayilmaktadir.22 Ha-
kimler, Tarihler, Krallar ve hemen hemen diğer bütün Yahudi kutsal 
kitaplarinda Filistililer sik sik dile getirilmekte, bu anlatimlardan 
Filistililerin topraklarinin Filistin’in güney sahili olduğu anlaşil-
maktadir. Bu kitaplarda yer alanlardan bir ülkeden değil, bölgenin 
kiyi kesimlerinde yaşayan ve İsraillilerle savaşan bir halktan bahse-
dildiği anlaşilmaktadir.

Misir ve Babil’in Kenaniler üzerinde çok tesiri olmasina rağmen, 
Kenan Ülkesi, eski çağlarda parlak medeniyetler kurulan bu iki bü-
yük ülkenin arasinda yaşayabilmiştir. Bu iki devlet arasindaki re-
kabet yüzünden ardi arkasi kesilmeyen harpler zuhur etmiş, Kenan 
Ülkesi bu harplere sahne olmuş ve haliyle harplerin neticelerinden 
çok zarar görmüştür. Galip gelen Kenan diyarini istilâ etmiş ve dev-
let idaresini eline geçirmiştir. Bu sebeple, Will Durant, Filistin’in 
mevkii Filistin’e hem servet, hem de harp getirmiştir diyerek, bu 
duruma dikkat çekmiştir.23

Kutsal metinlerde de Filistin ve bölgede yaşayanlarla ilgili bilgiler 
verilmektedir. Hz. İbrahim’in yeğeni Hz. Lut’un kavmi olan So-
dom ve Gomora bu bölgede yaşamiş, yaşadiklari gayri sapkinliklar 
dolayisi ile toplu olarak helak edilmişlerdir. Baal putlari ve komşu 

18 Mısırdan Çıkış 15/14-15.
19 Mahmut Nana, a.g.e., s. 15.
20 Yeşu 13/2.
21 Hakimler 3/3.
22 Bkz. Yeşu 12/3.
23 Ahmet Şelebi, a.g.e, s. 44.
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putperestler Filistililer, Kenanlilar, Edomlular, Moavlilar ve böl-
genin diğer eski sahipleri bölgenin dinler tarihi açisindan incelen-
mesini gerekli kilan unsurlardandir. Bölge, araştirma yapilabilecek 
bu arkeolojik veriler haricinde, kitabi dinler olan Yahudilik, Hiris-
tiyanlik ve İslam için de çok önemli kutsallari içinde barindiran ve 
paylaşilamayan bir bölgedir. Jeostratejik konumunun ötesinde, bu 
dinlerin mensuplari, bölgede kendi inançlarinda nirengi noktalari 
olan kutsallar sebebiyle bölge üzerinde söz ve hak sahibi olmak 
istemişlerdir. Özellikle Kudüs şehri, bu kutsallari barindirmasi se-
bebiyle dinler tarihi açisindan dünyadaki hiçbir şehirle mukayese 
edilemeyecek kadar önem arz eden, paylaşilamayan, kendisi için 
savaşilan bir şehir olmuştur.

Kudüs şehri kutsal metinlerin verdiği bilgilere göre Hz. Âdem’den, 
Hz. Muhammed’e (s.a.s) bilinen bilinmeyen birçok peygamberin 
ayak bastiği; büyük medeniyetlerin izlerini barindiran; melikler, 
sultanlar, komutanlar, âlimler ve nice sanatçinin adinin taşina topra-
ğina kazindiği bir şehir olarak tarihte yer almiştir. Kutsal kelimesi, 
hiçbir mekâna bu kadar geniş ve etkili bir biçimde tesir etmemiş 
ve hiçbir şehirle bu kadar bütünleşmemiştir. Geçmişten bugüne ka-
dar Yahudiler, Hiristiyanlar ve Müslümanlar, bu şehirde dinlerine 
ait birçok kutsali barindirmişlardir. Bu üç din mensuplarinin, dini 
ve sosyal hayatlarinda özenle koruduklari ve inandiklari birçok de-
tayin bu şehirde vücut bulduğu, bu detaylarin bazilarinin Mabed, 
Mescid-i Aksâ ve Zeytinlik Daği gibi inançlarinin nirengi noktala-
rini ifade ettiği görülmüştür.24

Mabed’in 1. ve 2. yikimina rağmen 1948 yilina kadar Yahudile-
rin bölgeye yönelik mücadeleleri, Haçli Seferleri ile Hiristiyanlarin 
kutsal topraklar kabul ettikleri bölgeyi kurtarma teşebbüsleri, Hz. 
Ömer’den başlayarak günümüze Müslümanlarin bu topraklarda var 

24 Bkz.Talha Uğurluel, Arzın Kapısı Kudüs, İstanbul: Timaş Yayinla-
ri, 2016, s. 12.
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olma ve kendi değerlerine sahip çikma mücadeleleri, hep atfedilen 
bu kutsiyetlere dayanmaktadir. Bu çalişmamizda özelde bu üç din 
açisindan bölgenin kutsal değerini ve bunlarin sebeplerini ele alma-
ya çalişacağiz.

1. YAHUDİLİK AÇISINDAN FİLİSTİN’İN ÖNEMİ

Filistin ile Yahudi Tarihi arasinda yakin ilişki bulunmaktadir. Bu 
topraklar Hz. İbrahim’in buraya göçmesinden sonra Yahudiler için 
hem tarih, hem kimlik, hem de kutsiyet açisindan önemli bir yer 
işgal etmiştir. Bir toprak parçasina yerleşmek, son tahlilde onu kut-
sallaştirmak anlamina gelmektedir. Bu yerleşme göçebelerinkinin 
tersine, artik geçici olmaktan çikip sürekli hale geldiğinde, toplulu-
ğun tümünün varliğini yüklenim altina sokan hayati bir karari ge-
rektirmektedir.25

Yahudi kelimesi, Hz. Mûsâ’nin dinine mensup kimseler için kul-
lanilmaktadir. Arapçada yehûd, İbranicede yehudi, Âramicede ye-
huday(e) olarak ifade edilmektedir. Kur’an’da, Hz. Peygamber ile 
muhatap olan Hz. Mûsâ şeriatina bağli İsrâiloğullarinin devami 
olarak görülen Yahudiler, “yehud” kelimesi ile birlikte ayni kökten 
gelen “hûd” ve “hâdû” kaliplari ile yer almaktadir.26

Yahudi kelimesinin İsrailoğullarina Hz. Yakub’un oğlu Yuda veya 
Yahuda’ya nispet edilerek verilmiş olabileceği yahut Filistin’in gü-
ney bölgesinde kurulmuş olan Yuda veya Yahuda Kralliği’nin da bu 
ismin kaynaği olabileceği ileri sürülmektedir.27 On ikinci asrin bü-

25 Mircae Eliade, a.g.e., s. 15.
26 Bkz. Salime Leyla Gürkan, “Yahudi”, TDV İslam Ansiklopedisi, 

İSAM Yayinlari, Cilt: 43, İstanbul, 2013, s. 182; Ayrica bkz. El-Ba-
kara 62; En-Nisâ 46; El-Mâide 18; El-En‘âm 146; Et-Tevbe 30; En-
Nahl 118; El-Hac 17.

27 Hikmet Tanyu, Tarih Boyunca Yahudiler ve Türkler, Bilge Yayi-
nevi, Cilt: 1, İstanbul, 1979, s. 23.
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yük dinler ve mezhepler tarihçisi Şehristanî (548/1153), kelimenin 
Arapça kökeni üzerinde durarak bu ismin “dönmek ve tövbe etmek” 
anlamina gelen “hade” fiilinden türetildiğini, buzaği heykeline tap-
tiktan sonra pişman olarak, Araf Suresi 156. ayette geçen, Allah’a 
“hüdna ileyke” (biz sana döndük) demeleri sebebiyle verildiğini ile-
ri sürmektedir.28

Yahudi Tarihi ile ilgili olarak en temel bilgiler, Ahdi Atik olarak 
da bilinen kutsal kitaplari Tanah’ta29 nakledilmektedir. Tanah’ta Hz. 
Âdem’den başlayarak insanliğin, Hz. İbrahim’den itibaren de özel 
olarak İsrailoğullarinin (Yahudilerin) tarihi anlatilmaktadir. Bu ta-
rih, ayni zamanda Filistin topraklarinin Yahudiler açisindan önem 
arz etmesinin de tarihidir.

Tekvin kitabinda verilen bilgilere göre Avram Harran’da iken, Rab 
Avram’a, “Ülkeni, akrabalarini, baba evini birak, sana gösterece-
ğim ülkeye git. Seni büyük bir ulus yapacağim, seni kutsayacak, 
sana ün kazandiracağim, bereket kaynaği olacaksin... Yeryüzündeki 
bütün halklar senin araciliğinla kutsanacak.”30 buyurarak, ata top-
raklarini terk etmesini emreder. Avram, Rabb’in bu emri üzerine 
karisi Saray, yeğeni Lut ile ailelerini ve Harran’da kazandiklari 
mallari alarak Kenan ülkesine gelir. Rab, orada ona görünerek tüm 
bu topraklari onun soyuna vereceğini bildirir.31 Bu intikal, Yahudi-
lerce vaat edilen topraklar üzerindeki hak sahipliği iddialarinin baş-

28 Ebu’l Feth Muhammed b. Abdülkerim Eş-Şehristani, El-Milel 
Ven-Nihal. Thk. Muhammed Seyyid Keylani, Dar’ü Sa’b, Cilt: 1, 
Beyrut, 1986, s. 210

29 Tanah; Tora-Tevrat (Eski Ahid’in ilk beş kitabi), Neviim (Peygam-
berler) ve Ketuvim (Kitaplar) olmak üzere üç bölümden meydana 
gelen Yahudiliğin Kutsal Kitabi’nin adidir. Bkz. Abdurrahman Kü-
çük-Günay Tümer-M. Alparslan Küçük, Dinler Tarihi, Berikan Ya-
yinlari, Ankara, 2009, s. 286.

30 Yaratılış, 12/1-3
31 Bkz. Yaratılış 12/4-12
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langicini oluşturur. Yahudi kutsal metinlerinde bu topraklarla ilgili 
olarak İsrailoğullari ile yapilan anlaşmalardan bahsedilmektedir.

Yahudi tarihinde vaat edilen topraklarla ilgili Tanri ile yapilan ve 
önem taşiyan üç anlaşma bulunmaktadir. Bunlar, Hz İbrahim ile ya-
pilan Kenan topraklarinin nasil alinacağinin açiklandiği “Parçalar 
Arasındaki Anlaşma” (Berit Ben Abetarim), vaatlerin göstergesi 
olarak yapilan “Sünnet Anlaşması” (B’rit Mila) ve Tanri’nin Hz. 
İbrahim ile yaptiği anlaşmanin yenilenmiş ve genişletilmiş bir şekli 
olan Hz. Musa ile yapilan “Sinay’daki anlaşma”dir.32

Bu anlaşmalarin ilki olan “Parçalar Arasındaki Antlaşma (Berit 
Ben Abetarim)”, Hz. İbrahim’in kendisine bildirilen Kenan toprak-
larini miras alip almadiğini nasil bileceğini Tanri’ya sormasi üze-
rine geçirdiği 400 yillik bir sürgün sürecinden sonra, Nil ile Firat 
nehirleri arasindaki alana soyundan gelenlerin sahip olacaklarinin 
kendisine bildirilmesi üzerine yapilan anlaşmadir. Bu anlaşma Tev-
rat’ta şu ibarelerle anlatilmaktadir:33

“Tanri Avram’a, ‘Bu topraklari sana miras olarak vermek için 
Kildaniler’in Ur Kenti’nden seni çikaran Rab benim’ dedi. Av-
ram, ‘Ey Egemen Rab, bu topraklan miras alacağimi nasil bi-
leceğim?’ diye sordu. Rab, ‘Bana bir düve, bir keçi, bir de koç 
getir’ dedi, ‘Hepsi üçer yaşinda olsun. Bir de kumruyla güver-
cin yavrusu getir.’ Avram hepsini getirdi, ortadan kesip parça-
lan birbirine karşi dizdi. Yalniz kuşlari kesmedi. Leşlerin üze-
rine konan yirtici kuşlari kovdu. Güneş batarken Avram derin 
bir uykuya daldi. Üzerine dehşet verici zifiri bir karanlik çöktü. 
Rab Avram’a şöyle dedi: ‘Şunu iyi bil ki, senin soyun yabanci 
bir ülkede, gurbette yaşayacak. Dört yüz yil kölelik edip bas-
ki görecek. Ama soyuna kölelik yaptiran ulusu cezalandiraca-

32 Bkz. Yusuf Besalel, “Berit”, Yahudilik Ansiklopedisi, İstanbul: 
Gözlem Gazetecilik Basin Yayin, Cilt:1, 2001, s. 106.

33 Bkz. Yaratılış 15/7-21.
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ğim. Sonra soyun oradan büyük mal varliğiyla çikacak. Sen de 
esenlik içinde atalarina kavuşacaksin. İleri yaşta ölüp gömüle-
ceksin. Soyunun dördüncü kuşaği buraya geri dönecek. Çünkü 
Amorlular’m yaptiği kötülükler henüz doruğa varmadi.’ Güneş 
batip karanlik çökünce, dumanli bir mangalla alevli bir me-
şale göründü ve kesilen hayvan parçalarinin arasindan geçti. 
O gün Rab Avram’la antlaşma yaparak ona şöyle dedi: ‘Misir 
Irmaği’ndan büyük Firat Irmaği’na kadar uzanan bu topraklari 
-Ken, Keniz, Kadmon, Hitit, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgaş 
ve Yevus topraklarini- senin soyuna vereceğim.”

Bu antlaşmada kesilmiş hayvanlar, muhtemelen ahdi ihlal eden ki-
şinin uğrayacaği kötü akibeti simgelemektedir.34

Avram geçici bir süre için Misir’a gider, sonra tekrar Kenan top-
raklarina geri döner,35 Kenan topraklarinda yaşamaya devam eder.36 
Avram, karisi Saray kisir olduğundan, karisinin isteğiyle cariyesi 
Hacer’le birlikte olur ve bu birliktelikten İsmail dünyaya gelir.37 
Doksan dokuz yaşindayken, Rab ona tekrar görünerek adinin İbra-
him (Abraham) olacağini bildirir.38 Onunla ve soyuyla yaptiği ant-
laşmayi sonsuza dek sürdürerek Kenan ülkesini ebedi olarak soyuna 
vereceğini, antlaşmanin İsmail ile değil, Saray’in doğuracaği İshak 
ile devam edeceğini, anlaşmanin göstergesi olarak sünnet olmasini 
ve bundan sonra da soyunun bu geleneği devam ettirmesini emre-
der. İkinci anlaşma olan “Sünnet Anlaşması” (B’rit Mila), Tevrat’ta 
şu ifadelerle yer almaktadir:39

34 Bkz. Yusuf Besalel, a.g.m., s. 106.
35 Bkz. Yaratılış 12/1-20.
36 Yaratılış 13/1-12.
37 Bkz. Yaratılış 14/1-16.
38 Tevrat’ta Avram, “Yüce Baba”, İbrahim (Abraham) ise “Milletlerin 

Babasi” anlamina gelir “Yaratılış, 17/5”.
39 Yaratılış 17/4-20.
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‘Seninle yaptiğim antlaşma şudur’ dedi, ‘Birçok ulusun babasi 
olacaksin. Artik adin Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni 
birçok ulusun babasi yapacağim. Seni çok verimli kilacağim. 
Soyundan uluslar doğacak, krallar çikacak. Antlaşmami senin-
le ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. 
Senin, senden sonra da soyunun Tanrisi olacağim. Bir yaban-
ci olarak yaşadiğin topraklan, bütün Kenan ülkesini sonsuza 
dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceğim. Onla-
rin Tanrisi olacağim.’ Tanri İbrahim’e, ‘Sen ve soyun kuşaklar 
boyu antlaşmama bağli kalmalisiniz’ dedi, ‘Seninle ve soyun-
la yaptiğim antlaşmanin koşulu şudur: Aranizdaki erkeklerin 
hepsi sünnet edilecek. Sünnet olmalisiniz. Sünnet aramizda-
ki antlaşmanin belirtisi olacak....,’, Tanri, ‘Hayir. Ama karin 
Saray sana bir oğul doğuracak, adini İshak koyacaksin’ dedi, 
‘Onunla ve soyuyla antlaşmami sonsuza dek sürdüreceğim.’

İbrahim, yüz yetmiş beş yaşinda hayata veda eder ve oğullari İshak 
ile İsmail onu Makpela mağarasina gömerler.40 İbrahim’in nesli, bu 
iki oğlunun soyu ile devam eder. İshak neslinin tarihi, ayni zaman-
da İsrailoğullarinin-Yahudiliğin ve kendilerine vaat edilen topraklar 
üzerinde mücadelelerinin tarihini teşkil eder.

Kenan topraklarinin İsrailoğullarina verileceği vaadi bir defasinda 
da Hz. Yakub’a rüyasinda bildirilir. Harran’a giderken gecelediği 
yerde gördüğü rüyada Rab, yatmakta olduğu yeri zürriyetine vere-
ceğini; zürriyetinin yerin tozu gibi olacağini; şarka, garba, şimale 
ve cenuba yayilacağini; yerin bütün kabilelerinin onda ve zürriye-
tinde mübarek kilinacağini ona bildirir. Hz. Yakup uyanir uyanmaz 
orasinin Allah’in evi ve göklerin kapisi olduğunu düşünerek adi-
ni Beyt-El (Allah’in Evi) koyar.41 Tanri tarafindan kendisine İsrail 
ismi verilen Hz. Yakup’un on iki oğlunun soyundan gelenlere On 

40 Yaratılış 25/1-11.
41 Yaratılış 28/10-20.
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İki İsrail Aşireti-İsrailoğullari denilir.42 Hz. Yusuf ile başlayan İs-
railoğullarinin Misir yillari I. Ahmose’den sonra zorluklarla geçer. 
Misirlilar onlari en ağir işlere koşarak amansizca çaliştirir, türlü 
ağir işlerle hayatlarini zehir ederler.43

İsrailoğullarinin Misir dönemi, Hz. Musa’nin onlari Misir’dan çi-
karmasi hadisesiyle son bulur. Yahudi geleneğinde “Çikiş” diye 
adlandirilan bu olay, tarihlerinde de bir dönüm noktasi teşkil eder. 
Kitab-i Mukaddes’teki anlatimlara göre Hz. Musa, İsrailoğulla-
rini mucizevî bir şekilde Misir’dan çikarir ve Sinâ Yarimadasina 
getirir.44 Hz. Musa, Misir’dan çiktiktan üç ay sonra yanindakilerle 
Sina’ya varir. Burada devam eden süreçte Sina Daği’na çikan Hz. 
Musa, orada Rab ile konuşur ve Yahudiliğin temel ilkelerini teşkil 
eden “On Emir” iki levhaya yazilmiş olarak kendisine verilir. Bu-
rada İsrailoğullari ile Tanri arasinda bir anlaşma yapma emrini de 
alir.45 Hz. Musa’nin On Emir ve diğer birçok Tevrat kuralini kavmi-
ne iletmesi sonrasinda Tanri’ya kurbanlar adanir, kaninin bir kismi 
Hz. Musa tarafindan kavmin üzerine Tanri’nin sizinle ettiği Ahit’in 
kani denilerek serpilir.46

“Sina Anlaşmasi” olarak bilinen bu üçüncü anlaşmada vaat edilen 
topraklarla ilgili hükümler şu şekilde yer almaktadir:47

42 Bkz. Yaratılış 32/1-31.
43 Bkz. Mısırdan Çıkış 1/8-14.
44 Mucizevi addedilecek olaylar arasinda, Nil nehrinin kana dönüşme-

si, her evden ilk doğan Misirlinin ölümü, Kizildeniz’in yarilmasi, 
İsraillilerin kurtulup Firavun’un ve Misir ordusunun boğulmasi gibi 
hadiseler sayilabilir. Bkz. Mısırdan Çıkış 7-11 baplar.

45 Bkz. Mısırdan Çıkış 31/18 ; Abdurrahman Küçük vd., a.g.e. s. 290-
291

46 Bkz. Yusuf Besalel, a.g.m., s. 106.
47 Misir’dan Çikiş, 23/22-33.
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“...Bütün söylediklerimi yerine getirirseniz, düşmanlariniza 
düşman, hasimlariniza hasim olacağim. Meleğim önünüzden 
gidecek, sizi Amor, Hitit, Periz, Kenan, Hiv ve Yevus toprak-
larina götürecek. Onlari yok edeceğim... Dehşetimi önünüzden 
gönderecek, karşilaşacağiniz bütün halklari şaşkina çevirece-
ğim. Düşmanlariniz önünüzden kaçacak. Hivliler’i, Kenanli-
lar’i, Hititler’i önünüzden kovmalari için önünüz sira eşekarisi 
göndereceğim....Siz çoğalincaya, topraği yurt edininceye dek 
onlari azar azar kovacağim. Sinirlarinizi Kizildeniz’den Filist 
Denizi’ne, çölden Firat Irmaği’na kadar genişleteceğim....”

Hz. Musa, bu vaat edilmiş topraklara gitmek için İsrailoğullariyla 
birlikte yola çikarsa da,48 İsrailoğullari yolculuk esnasinda sik sik 
isyan ederek Hz. Musa’ya zorluk çikarir. Kendilerine vaat edilen 
topraklarin geri alinmasi için savaşmaktan kaçinirlar. Bu taşkinlik-
lari sebebiyle Tanri tarafindan cezalandirilirlar.49

İsrailoğullari, Hz. Musa’nin vefatindan sonra onun halefi Yeşu ta-
rafindan Filistin’e götürülür.50 Filistin’e gelen Yahudiler burada bir 
devlet kurarlar. Yeşu’nun ölümünden sonra Hakimler denilen lider-
lerle yönetilen İsrailoğullarinin vaat edilmiş topraklardaki varliği 
zaman zaman yerli halklarla yapilan savaşlarla Peygamber Samuel 
zamanina kadar devam etmiştir.51 Peygamber Samuel’in Saul’u kral 
olarak kutsamasi ile başlayan Krallar Dönemi’nde, Calut’u (Gol-
yat) savaşta öldüren Davud kral olarak devletin başina geldikten 
sonra Kudüs’ü fethedip orayi başşehir haline getirir.52 Davud ile 

48 Bkz. Baki Adam, “Yahudilik”, Yaşayan Dünya Dinleri, (Ed.) Şi-
nasi Gündüz, Ankara: Diyanet İşleri Başkanliği Yayinlari, 2007, s. 
212.

49 Bkz. Sayilar 13-14. Baplar.
50 Bkz. Abdurrahman Küçük vd., a.g.e. s. 291.
51 Gen. Bil. İçin Bkz. Hakimler Kitabı.
52 Ninian Smart, The World’s Religions, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1989, s. 205-206.
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başlayan Yahudilerin parlak krallik dönemi, oğlu Süleyman ile de-
vam eder. Süleyman Dönemi’nde pahali ve zevkli yedi yillik bir 
çalişmadan sonra Kudüs’te Sion tepesine muhteşem bir mabet inşa 
edilerek içinde kutsal emanetlerin bulunduğu Ahit Sandiği buraya 
nakledilir.53

Kudüs’ün başşehir yapilmasi ve Mabed’in inşasi Yahudi hayatinda 
çok önemli bir yer işgal etmektedir. Filistin topraklarinin ve özelde 
de Kudüs’ün Yahudilik açisindan öneminde mabet en önde gelen 
sembollerden birisini teşkil etmektedir. 4000 yillik Yahudi tarihin-
de belli dönemlerde farkli ibadet yerleriyle karşilaşilmakta,54 kut-
sal metinlerde bu mekânlar mezbah olarak kurban ibadeti ile bir-
likte anilmaktadir.55 Hz. Musa’nin da Sina dağina çiktiktan sonra 
mezbah yaptiği, burada İsrail’in on iki boyuna göre on iki sütun 
kurduğu zikredilmektedir.56 Bu mezbahlarda kurban ile birlikte 
toplu olarak Tanri’ya dualarin yapildiği da anlaşilmaktadir. Musa 
Dönemi’nde mabet olgusu, toplanma çadiri ile ifadesini bulmakta-
dir. Musa’nin, İsrailoğullarini Misir esaretinden kurtardiktan sonra 
Tanrinin emri ile çölde bir çadir kurduğu,57 bu çadir için Tanri’nin 
Musa’ya “Aralarında yaşamam için bana kutsal bir yer yapsınlar. 
Konutu ve eşyalarını sana göstereceğim örneğe tıpatıp uygun ya-
pın.” emrini verdiği,58 bu emir üzerine şekli ve ölçüleri yine Tanri 
tarafindan belirlenen, taşinabilir olmasi için parçalanip bir araya ge-
tirilebilen özellikte yapildiği aktarilmaktadir.59 Çadir’in Yahudilerin 

53 Bkz. Ninian Smart, a.g.e. s. 205-206.
54 Ahmet Güç, “Yahudilik; Mabed ve İbadet”, TDV İslam Ansiklope-

disi, İSAM Yayinlari, Cilt: 43, İstanbul, 2013, s. 207.
55 Bkz. Yaratılış, 4/2-5, 8/20, 12/7-8, 13/15-18, 26/23-25, 33/19-20, 

35/1, 3, 7
56 Bkz. Çikiş, 24/4.
57 Bkz. Ahmet Güç, a.g.m., s. 207.
58 Çikiş, 25/8.
59 Bkz. Çikiş, 26-27. Baplar.
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çöl hayatini sürdürdükleri dönemde ve Filistin’e yerleşmelerinin 
ilk zamanlarinda ibadetlerini yaptiklari ve Tanri’yla buluştuklari 
mekân olduğu vurgulanmaktadir.60 Kutsal Levhalarin içine konul-
duğu Ahit Sandiği’nin da çadirin içinde bir perde ile ayrilan ve en 
kutsal yer olarak isimlendirilen bölüme konulduğu kaydedilmek-
tedir.61 Toplanma çadirinin Kenan topraklarina girildikten sonra da 
muhafaza edildiği, Hakimler Dönemi’nde Şilo’ya, Saul döneminde 
Nob’a, daha sonra Gibeon’a taşindiği kaynaklarda yer almaktadir.62

Yahudi geleneğinde kutsalliğin doruk noktaya ulaştiği mekâni tem-
sil eden ve Hz. İbrahim’in oğlu İshak’i Tanri’ya kurban etmek üze-
re götürdüğü tepenin (Moriya Tepesi)63 üzerine inşa edildiği kabul 
edilen mabet -Bet ha-Mikdaş (Kutsanmiş Ev)-tir. İsrailoğullarini 
bir araya toplama fonksiyonunun ötesinde, Tanri ile kutsal kav-
minin buluşma yeri, İsrail Tanri’sinin en fazla tecelli ettiği, O’na 
doğrudan ulaşildiği bir mekân olarak kabul edilmiştir.64 Rabbinik 
metinlerdeki rivayetlerde, Mabed’in üzerine inşa edildiği Moria 
Daği’nin (Tepesi); Adem’in doğduğu ve Tanri için bir Altar (yani 
Sunak) yaptiği, Habil ve Kabil’in kurbanlarini sunduğu, Nuh pey-
gamberin Tufan’dan sonra Tanri için Altar yaptiği, İbrahim’in İs-
hak’i Tanri’ya kurban olarak takdim etmek için getirdiği yer olduğu 
vurgulanmiştir. Kral Davud bu yeri Yebusi Araunah’tan satin almiş 
ve nihayetinde Süleyman Mabedi’nin en mukaddes bölümündeki 

60 Bkz. Çikiş, 33/7-11.
61 Çikiş, 26/33-34.
62 Bkz. Ahmet Güç, a.g.m., s. 207.
63 İslami rivayetlerde Hz. İbrahim’in kurban etmek istediği oğulun 

İshak değil İsmail olduğu kabul edilmektedir. Bkz. Muhammed b. 
Ahmet El Ensari el- Kurtubi, El-Cami’ li Ahkami’l-Kur’an, Da-
rü’l-Kütübi’l-Ilmiyye, Cilt:15 Beyrut, 1993, s. 67.

64 Bkz. Salime Leyla Gürkan, “Yahudilikte Mabed: Kutsalin Tezahü-
rü”, Gezgin Dergisi, 15 Aralik 2007, Sayi: 11:86, s. 76.
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sürekli Altar’in yeri olarak seçmiştir.65 Mabed’in inşasina İsrai-
loğullarinin Misir’dan çikişinin 480. yilinda ve Hz. Süleyman’in 
kralliğinin dördüncü senesinin ikinci ayinda başlanmiş,66 Mabed on 
birinci yilda tamamlanmiştir.67 Tamamlandiktan sonra Kral Süley-
man İsraillileri toplamiş, içerisinde Musa’nin iki taş levhasindan 
başka şey olmayan ahit sandiği ile eşyalarini ve toplanma çadirini 
büyük bir törenle mabedin iç kismindaki en kutsal bölümü yerleş-
tirmiştir.68

Yoşiya’nin kralliği döneminde ise Süleyman Mabedi dişinda kalan 
bütün mezbahlar yikilmiş, kurbanlar sadece burada takdim edilme-
ye başlanmiştir.69 Bu uygulamadan sonra zaman içerisinde burasi 
dini ibadetin merkezi haline gelmiş, “kurban ibadetinin ancak bu-
rada takdim edilebileceği” düşüncesi hâkim olmaya başlamiştir. 
Mabed, M.Ö. 586’da Babil Krali Buhtunnasir (Nebukadnazar) tara-
findan, Kudüs şehri ile birlikte tahrip edilerek yikilmasina ve İsra-
iloğullarinin sürgün edilmesine kadar işlevini sürdürmüştür.70 Pers 
Krali Hüsrev’in (Koreş-Cyrus) Yahudilerin Kudüs’e dönmelerine 
müsaade etmesi üzerine, yazici Ezra’nin etrafinda birleşmiş olan 
Yahudiler, M.Ö. 538’de Kudüs’e tekrar dönmüş, şehri ve yikilan 
mabedi yeniden onarmişlardir. Böylece İkinci Mabed Dönemi baş-
lamiştir.71

65 Bkz. Judah David Einstein, “Temple in Rabbinic Literatüre”, The 
Jewish Encyclopedia, Funk & Wagnals Company, Cilt:12 New 
York and London, 1905, s. 92-94.

66 Bkz. 1. Krallar, 6/1.
67 Bkz. 1. Tarihler 6/37-38.
68 Bkz. 1.Krallar 8.bap.
69 Bkz. 2. Krallar 23. Bap.
70 Bkz. Ekrem Sarikçioğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, 

İstanbul, 1983, 194; Ahmet Güç, a.g.m., s. 208.
71 Bkz. Abdurrahman Küçük vd., a.g.e., s. 291 ; Baki Adam, a.g.e, s. 

214.
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Mabed, Makkabiler veya Hasmoniler olarak anilan ve M.Ö. 37 yi-
linda Romalilarin yardimiyla idareye gelen Herodes tarafindan ye-
niden elden geçirilerek onarilmiştir.72 Son olarak Titus’un 70 yilin-
da şehri yikmasi ile mabet ve hemen hemen bütün şehir yakilmiştir. 
İmparator Hadrianus Dönemi’nde, Kudüs’ün putperest bir Roma 
şehri yapilmasi fikrine karşi Yahudiler ayaklanma başlatmişlar 
ancak bu ayaklanma sert bir şekilde bastirilmiştir. Sonrasinda Ya-
hudilere Kudüs’e giriş yasaği konulmuş, şehrin adi Colonia Aelia 
Capitalina olarak değiştirilmiş, tam olarak yikilan mabedin yerine 
de Hadrianus tarafindan Jüpiter’e ithaf edilen bir tapinak yaptiril-
miştir.73

Yahudiler açisindan, başta kurban olmak üzere bazi ibadetlerin 
yapilabildiği yer sadece mabettir. Mabed’in yikilmasiyla Yahudi-
ler kanli kurban ibadetini terk etmişlerdir. Mabed’in yeniden ya-
pilmasi, Yahudilerin eski ihtişamli günlerine kavuşmalari olarak 
kabul edilmiştir. Mabed’in inşasi da beklenen Mesih’in gelişi ile 
irtibatlandirilmiştir. Yahudi inancina göre; zamanin sonunda Mesih 
gelecek ve Mabed’i yeniden inşa edecek, İsrail Devleti’ni Davud 
ve Süleyman dönemindeki ihtişamiyla yeniden kuracak, sürgünde 
yaşayan Yahudileri kutsal topraklara geri toplayacaktir.74 Bariş ve 
mutluluk dönemine karşilik gelen Mesihi dönemde, sürgündeki İs-
rail’in vaat edilmiş kutsal topraklarda bir araya toplanacaği ve dün-
ya üzerindeki milletlere hükmedeceği, milletlerin toplu olarak tek 
tanri inancina gireceği, Kudüs’ün, Mabed’in ve Mabed ibadetinin 
yeniden tesis edileceği, Tevrat’in -veya yeni bir şeriatin- tam ola-
rak uygulamaya konulacağina inanilmiştir.75 Mesihi dönemle ilgi-

72 Bkz. Ekrem Sarikçioğlu, a.g.e. s. 193.
73 Bkz. Ömer Faruk Harman, “Kudüs”, DİA İslam Ansiklopedisi, 

İSAM Yayinlari, Cilt: 24 Ankara, 2002, s. 325.
74 Bkz. Fuat Aydin, Genel Hatları ile Yahudilik, İstanbul, 2004, s. 13.
75 Bkz. Saime Leyla Gürkan, Yahudilik, İSAM Yayinlari, İstanbul, 

2008, s. 154-155.
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li olarak Yahudi kutsal metinlerinde birçok ibare bulunmaktadir.76 
Mesih’in bu işlevi Yahudiliğin inanç sistemini oluşturan Musa b. 
Meymun’un (Maymonides) tarafindan “Gelecekte, Mesih kral zu-
hur edecek Davud hanedanlığını yenileyerek ilk egemenliğine ka-
vuşturacaktır. O, Mabed’i inşa edecek ve dağılmış olan İsrailoğul-
larını bir araya getirecektir...” şeklinde dile getirilmiştir.77

Mesihi beklentiler kutsal topraklara geri dönüş duygusunu hep 
canli tutmuş, Thedor Herzl tarafindan 1895 yilinda toplanan I. Si-
yonist Kongresi sonrasinda başlayan aktiviteler Yahudilerin kutsal 
topraklarda İsrail Devleti kurmak için Filistin’e dönüş eylemlerini 
hizlandirmiştir. Herzl, atmiş olduğu bu adimla Siyonizm’i ve kutsal 
topraklara dönüşü Yahudiler arasinda vazgeçilmez bir ideal haline 
getirmiştir. Osmanli Devleti’nin yikilmasi ve bölgenin İngilizle-
rin hâkimiyetine girmesi sonrasinda Filistin’e yerleşimler hizlan-
miş, bölgede başlayan Yahudi terör eylemleri neticesinde bu ideal 
1948 yilinda Birleşmiş Milletler eliyle gerçekleştirilmiş, Filistin 
topraklarinda İsrail Devleti kurulmuştur.78 1967 yilinda cereyan 
eden Arap-İsrail Savaşlari sonrasinda Kudüs İsrail tarafindan işgal 
edilmiş, hususi yerleşimler ve aşiri güç kullanma araciliğiyla şehri 
Yahudileştirme çalişmalarina hiz verilmiştir. Yapilan bu çalişma-
larla Kudüs’ün Arap-İslam karakterini zayiflatan İsrail, 21 Ağustos 
1980’de, doğusu ve batisiyla birleşik Kudüs’ün İsrail’in ebedi baş-
şehri olduğunu ilan etmiştir.79

76 Bkz. İşaya, 11/1-16; Yeremya, 22/22, 23/5-6; Daniel, 7/13-14, 
9/25; Zekeriya, 9/9-10.

77 Ramazan Adibelli, “İsa’nin “Maşiah”a Dönüşümü: Mesihi Yahu-
dilikte Mesihlik Fenomeni”, İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 
2016, Cilt:5/2, s. 246.

78 Bkz. M. Lutfullah Karaman, a.g.m., s. 93-95.
79 Bkz. Kamil Cemil el Aseli, “Kudüs-Osmanli Dönemi ve Sonrasi”, 

TDV İslam Ansiklopedisi, İSAM Yayinlari, Cilt: 26, Ankara, 2002, 
s. 338.



– 23 –

Filistin’in Dinler Tarihi Açısından Önemi

Siyonizm ve İsrail’in seküler bir devlet olarak kuruluşu, hem Orto-
doks hem de Reformist Yahudilerden tepki görmüştür. Reformcu-
lar, yaşadiklari toplumla uyum içinde olma hedeflerinin baltalan-
mamasi düşüncesiyle anti-siyonist olmuşlardir. Kati Ortodokslar, 
bütün dindar Yahudilerin görevini Sion’a dönmek için dua etmek 
olarak görmüşlerdir. Bu dönüşün Tanri’nin göndereceği yüzyillar-
dir beklenen Mesih’in gelişi ve onun başlatacaği Mesihi dönemde 
gerçekleşeceğini, sürgündeki Yahudilerin kutsal topraklara döne-
ceğini kabul etmişlerdir. Neo-Ortodoks Samson Raphaeal Hirsh 
(1808-88), Tanri’nin vadettiği zamanda gerçekleşecek olan ilahi 
kurtuluşu hizlandirmanin yasak olduğunu ileri sürmüştür. Bu bakiş 
açisindan Siyonizm, Tanri’nin iradesine karşi şeytani bir komplo 
ve geçmiş tarihte yaşanan sahte Mesihlerle ilgili bir başka hikâye 
olarak göründüğünden İsrail Devleti’ne karşi çikmişlardir.80

Kurban ibadeti Mabed ile iç içe anilan bir ibadet olduğundan, bu 
ibadetin hayata geçmesi için Mabed’in yeniden inşa edilmesi ge-
rektiğine inanilmiştir. Günümüzde Hz. İsa’nin yeniden gelişi ve 
tanrisal kralliğin kurulmasi ile ilgili kehanetleri ileri süren Evanje-
listler de mabedin yeniden inşasinin gerçekleşeceğine, Yahudilerin 
kurban ayinlerine başlayacaklarina, bunun için Mescid-i Aksâ’nin 
bulunduğu tepedeki mescitlerin yikilacağina ve buraya Süleyman 
Mabedi’nin yapilacağina olan inançlarini siklikla dile getirmişler-
dir. Tüm bunlari Kitab-i Mukaddes’in haber verdiğini belirtmişler-
dir. Milenyum Çaği’nda gerçekleşecek olan bu beklentinin hayata 
geçmesi için, bugün İsrail’de yaşanan İslam ve Müslümanlara karşi 
her türlü eylemi desteklemişler, Kudüs’ün Müslümanlardan arin-
dirilmasi için yapilan aktivitelere maddi ve manevi katkida bulun-
muşlardir.81

80 Bkz. Fuat Aydin, a.g.e., s. 87.
81 Bkz. Grace Hallsell, Tanrıyı Kıyamete Zorlamak (Çev.) Mustafa 

Acar-Hüsnü Özmen, İstanbul: Kim Yayinlari, 2003, s. 79-82.
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Kudüs, Mabed’in Titus tarafindan yikilmasindan sonra da Yahu-
diler için dinî merkez ve kible olma özelliğini sürdürmüş, dua ve 
ibadet esnasinda bu şehre yönelinmiştir. İkinci sürgün sonrasinda 
inşa edilen sinagoglar ve rulo halinde el yazmasi Tora tomarlari-
nin saklandiği “Aron Ha-Kodeş” adindaki bölümleri de Kudüs yö-
nelimli yapilmiştir. Yahudilikte hem evlerde hem de sinagoglarda, 
ibadet esnasinda Kudüs’e dönülerek bu uygulama ile Kudüs olgusu 
her daim canli tutulmuştur. Kudüs’ten uzak kalan Yahudiler; “Ey 
Yeruşalayim, seni unutursam sağ elim kurusun. Seni anmaz, Yeru-
şalayim’i en büyük sevincimden üstün tutmazsam, Dilim damağıma 
yapışsın!” ifadeleri ile Yahudi dini yaşamini sarmalayan ve adeta 
Yahudilerin imanlarinin odağinda yer alan Kudüs ideali, onlarin 
belleğinde “unutulmaması gereken” bir olgu olarak var olmuştur.82

Sürgün yillarindan itibaren dünyanin hemen hemen her yerine da-
ğilan Yahudiler için Mabed’den geriye kalan Bati Duvari (Ağlama 
Duvari), yüzyillar boyu millî ve dinî duygulari ayakta tutan bir un-
sur olmuştur. Mabed’in yeniden hayata geçirilmesi ve kanli kur-
banin başlatilmasi olgusu da bu şuurun devamina önemli katkida 
bulunmuştur.83 Yahudiler, her cuma akşami, Şabat (sebt) başlangici 
buraya gelmekte, bu duvara yaklaşarak ahitlerini tazelemekte, dua-
larini okumakta ve onlari taşlarin çatlaklarina yerleştirmektedirler. 
Burada yapilan taleplerin Tanri tarafindan duyulacağina inanmakta-
dirlar. Kudüs ve Mabed algisi, tarih boyunca onlari bir arada tutan, 
geleneklerinin devamini ve kültürel özelliklerinin nesilden nesile 
aktarilmasini sağlayan unsurlarin başinda gelmiştir. Bütün dönem-
lerde, Yahudiler arasinda Kudüs tekrar kurulduğunda ve ölüler di-
rildiğinde Bet-Amikdaş’a (Mabed’e) yakin olmanin bir ayricalik 
sağlayacaği görüşü hakim olduğundan, öldükten sonra Zeytin Tepe-

82 Bkz. Şevket Özcan, “Yahudi Dualarinda Kudüs”, Hitit Üniversitesi 
İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt: 18/35, 2019, s. 30-31.

83 Hikmet Tanyu, “Yahudiler”, MEB İslam Ansiklopedisi, İstanbul: 
MEB Yayinlari, Cilt: 13, 1978, s. 340.
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si’ne gömülmeyi tercih etmişler, bu sebeple bazi yaşli Yahudiler öl-
dükten sonra buraya gömülmek için uzak ülkelerden gelmişlerdir.84

2. HIRİSTİYANLIK AÇISINDAN FİLİSTİN’İN ÖNEMİ

Hz. İsa, İsrailoğullarina gönderilmiş bir peygamber olarak bütün 
tebliğ hayatini Filistin bölgesinde geçirmiştir. Bununla birlikte, Hi-
ristiyanlikta önemli isimler arasinda yer alan, Vaftizci Yahya olarak 
bilinen Hz. Yahya ve babasi Hz. Zekeriya da ayni topluma pey-
gamberlik yapmişlardir. Luka İncili Hz. Zekeriya’nin ileri yaşlarda 
çocuk sahibi olmasi, kendisine gönderilen meleğin Hz. Yahya’yi 
müjdelemesi ile başlamakta, Hz. Yahya ve Hz. İsa arasinda var olan 
yakinliği bildirmektedir.85 Hiristiyan kültüründe insanoğlunun Hz. 
Âdem’le başlamiş olan günahlarina son vermek için gelerek, in-
sanlar arasinda yaşayan, çarmiha gerilerek göğe yükselen ve zama-
ni geldiğinde de insanliği kurtarmak amaciyla geri dönecek olan86 
Tanri Oğlu87 İsa Mesih, Yahudi kültürel ortaminda ortaya çikmiş, 
Yahudilere dini tebliğlerde bulunmuş ve kendi ifadesi ile İsrailo-
ğullarinin kaybolmuş koyunlarini toplamak için gönderilmiştir.88 

84 Bkz. Yusuf Besalel, a.g.e., s. 781.
85 Bkz. Luka 1. Bap
86 Bkz. Demetrious J Constantelos, Understanding The Greek Ort-

hodox Church, Massachusetts, 1998, s. 64.
87 Bkz. İsa Mesih, insan oğlunun Hz. Adem’den başlamiş olan günah-

larina son vermek için gelmiş, insanlar arasinda yaşamiş, çarmiha 
gerilmiş ve göğe yükselmiştir. O, zamani geldiğinde de insanliği 
kurtarmak amaciyla geri gelecektir.Yuhanna İncilinde Tanrinin Hz. 
Adem ve Havva’nin cennette kendilerine yasaklanan meyveyi ye-
mesi sebebiyle insanliği içinde bulunduğu “Asli Günahtan onlari 
kurtarmak için Tanri Kelaminin oğul olarak cesetlendiği, Bakire 
Meryem’in hamileliği sonrasinda da dünyaya geldiği anlatilmakta-
dir. Bkz. Yuhanna 1. Bap.

88 Matta, 15/24.
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O, öğrencilerine mesajinin İsrailoğullari arasinda yayilmasini; “İsa 
on ikileri şu buyrukla halkin arasina gönderdi: ‘Diğer uluslara ait 
yerlere gitmeyin. Samiriye’lilere ait kentlerin de hiçbirine uğrama-
yin. Bunun yerine, İsrail Halkinin kaybolmuş koyunlarina gidin.”89 
cümleleri ile emretmiştir.

Bu tebliğ faaliyetlerinin yürütüldüğü Filistin, her yöresi ile Hiris-
tiyanlar açisindan Tanri’nin oğlunun ve onun resulleri/elçileri ola-
rak kabul edilen havarilerinin bir zamanlar yaşadiği, ayak izleri-
nin ve hatiralarinin bulunduğu bölgedir. Bunlarin dişinda Yahudi 
inanişinda önem ve değer verilen isimlerle mekânlar, ayni kültürel 
kaynaktan beslenmeleri sebebiyle Hiristiyanlikça da kutsiyet at-
fedilen yerlerdir. Ancak bu mekânlara ilişkin kutsallik algilari ve 
değerlendirmelerinin daha çok Hz. İsa ve havarileri çerçevesinde 
şekillendiği görülür. Tanri’nin Oğlu olarak yeryüzüne inen, ete 
kemiğe bürünen İsa Mesih’in hayatini geçirdiği, yaşadiği, tebliğ 
faaliyetlerini sürdürdüğü, Hiristiyan teolojisine göre çarmiha ge-
rildiği, gömüldüğü ve tekrar dirildiği yerler olan Kudüs’teki bazi 
mekânlar, Hiristiyanlarin kutsal ziyaret/hac merkezleri olarak ka-
bul edilir. Onun, özellikle hayatinin son dönemlerindeki, tebliğ fa-
aliyetlerini Kudüs’le irtibatli olarak sürdürdüğü kutsal metinlerde 
anlatilir. Kudüs sadece Hz. İsa sebebiyle değil, onun hayatinda 
önemli yeri olan şahislar ve azizlerin mezarlarinin orada olma-
siyla da Hiristiyanlar tarafindan kutsiyet verilerek ziyaret edilen 
mekânlardan sayilir. Katolikler dişinda kalan Hiristiyanlarin nere-
deyse hemen hemen hepsi, inançlarinda bakire olarak Mesih’i dün-
yaya getiren ve ‘Teo-tokos/Tanri doğuran’ olarak isimlendirilen 
Hz. Meryem’in mezarinin orada olduğuna inanir.90

89 Matta, 10/5-7.
90 Arzu Cebe, “Semavi Dinlerin Oluşturduğu Kültürlerde Kudüs Ve 

Kutsallik Kavrami”, Türk Ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar 
Dergisi, Yil: 4, Sayi: 13, Eylül 2017, s. 378.
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Hz. Meryem’in vefatina kadar ona dair olaylarin anlatildiği “Hz. 
Meryem’in Bu Dünyadan Geçişi” anlamindaki “Transitus Mariae” 
isimli eserde, çarmih hadisesinin gerçekleştiği Golgota Tepesi’nde 
üzüntü içerisinde duasini ederek 90 yaşlarinda ruhunu teslim ettiği 
ifade edilmektedir. Cenaze töreninin ardindan havariler tarafindan, 
günümüzde Harem-i Şerif ile Zeytin Daği arasinda kalan, Kidron 
Vadisi olarak da bilinen Josaphat (Yehoşafat) Vadisi’nde mezara ko-
nulduğu anlatilir. Bu mezarin da rivayetlere göre 60 basamakla inilen 
Assomption Kilisesi’nde olduğu kabul edilir. Hiristiyanlik tarihinin 
önemli şahsiyetleri olarak kabul edilen Hz. İsa’nin kardeşi Yakup, 
Hz. Meryem’in annesi Hanne (Anne/Anna) ile babasi İmran (Yoa-
kim/Joachim), Hz. Yahya’nin babasi Hz. Zekeriya ve Hz. Meryem’in 
nişanlisi kabul edilen Aziz Yusuf’un mezarlarinin da ayni vadide ol-
duğu kabul edilir. İncil yazarlarindan biri olarak kabul edilen Havari 
Yuhanna’nin da burada öldüğü ve gömüldüğü rivayet edilir.91 Hiristi-
yanliğin temel inançlari ve Yahudi olmayanlarin dinî yükümlülükle-
rinin neler olacağinin tartişilip karara bağlandiği, Hiristiyan Konsiller 
tarihinde ilk konsil olarak kabul edilen Havariler Konsili’nin gerçek-
leştirildiği yer olmasi da Kudüs’e ayri bir önem katar.92

İncillere göre Hz. İsa, Kudüs’ün güneyinde bir yer olan Beytle-
hem’de dünyaya gelmiştir. Annesi Meryem ve nişanlisi Yusuf Celi-
le’nin bir kasabasi olan Nasira’da yaşiyorken, bir melek Meryem’e 
gelerek bir çocuk doğuracağini, adini İsa koyacağini, Davud’un 
tahtinin ona verileceğini ve doğumun Kutsal Ruh’un sayesinde 
olacağini bildirmiş93 ve doğum, meleğin bildirdiği gibi mucizevi 
bir şekilde Beytlehem’de gerçekleşmiştir.94 Beytlehem’de dünyaya 

91 Bkz. http://www.lacivertdergi.com/dosya/2017/06/14/hiristiyanla-
rin-vazgecilmez-sehri-kudus, (Erişim Tarihi: 24.08.2019).

92 Bkz. Resullerin İşleri, 15. Bap.
93 Bkz. Matta, 1/8-24.
94 Bkz. Matta,2/1-10; Luka 2/4-10.
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gelmiş olan Hz. İsa, Nazaret’te (Nasira) büyümüş, Filistin’in fark-
li bölgelerinde dolaşmiş, Celile’den geldiği Şeria Irmaği’nda Hz. 
Yahya tarafindan vaftiz edilmiş, bu esnada Kutsal Ruh ile dolmuş-
tur.95 Vaftiz olduktan sonra çöle çekilerek kirk gün boyunca yalniz 
kalip uzlet hayati yaşamiş, bu süre içerisinde şeytan tarafindan si-
nanarak günah işlemeye ve kendine ibadete çağrilmiş, ancak ona 
kanmamiştir. Celile bölgesinin her tarafini dolaşmiş, tebliğ faali-
yetlerini yürütmüş ve halk arasinda rastlanan her hastaliği, her illeti 
iyileştirmiştir.96

Hiristiyanlar tarafindan, Hz. İsa’nin Tanri’nin Oğlu olduğuna ina-
nilmiştir. Onun için yapilan bu isimlendirme İncillerde sik sik kul-
lanilmiştir.97 Bu unvanla, Tanri’nin İsa ile benzeri olmayan içten 
bir ilişki kurduğu, ezeli ve yaratilmamiş mesajinin İsa’da var oldu-
ğu olgusu belirlenmek istenilmiştir.98 Tanri oğlu olan Hz. İsa’nin, 
Danyal kitabinda da yazili ahir zamanda gökyüzünden gelecek ve 
Tanrisal devlete hükmetme yetkisinde bulunacak insanoğlu olduğu 
ifadesi de İncillerde sik olarak kullanilmiştir.99 Hz. İsa için kullani-
lan sifatlardan bir diğeri de, yetki ve otorite ile donatilan kimseyi 
akillara getiren bir isimlendirme olan “Rab”dir. Hiristiyanlarca bu 
yetki ve otoritenin İsa’ya, ölülerden dirildiği an Tanri tarafindan 

95 Bkz. Matta, 3/13-17.
96 Bkz. Matta, 4/1-11, 23-25.
97 Luka, I/35 de söyle ifade edilmektedir: “Melek cevap verip ona 

dedi; Ruhulkudüs senin üzerine gelecek, Yüce olanin kudreti üstü-
ne gölge salacak; bunun için de doğacak olan mukaddese Allah’in 
oğlu denecektir. Diğer anlatimlar için Bkz. Matta, XI/27, XVI/16 ; 
Luka, X/22; Markos, XIV/61.

98 Thomas Michel, Hıristiyan Tanrı Bilimine Giriş, İstanbul, 1992, 
s. 60.

99 Thomas Michel, a.g.e., s. 61; Ekrem Sarikçioğlu, Başlangıçtan Gü-
nümüze Dinler Tarihi, Isparta, 1999, 286.
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verildiğine inanilmiştir.100 O, Son Akşam Yemeğinde öğrencilerinin 
ayaklarini yikamiş ve sofraya oturunca onlara; “Benim size ne yap-
tığımı biliyor musunuz? Siz beni muallim ve Rab diye çağırıyorsu-
nuz; iyi diyorsunuz. Zira ben oyum.”101 demiştir. Hz İsa’nin adeta 
ikinci adi olan bir diğer sifati ise Mesih (Christus) oluşudur. Mesih 
kelimesi, Yahudi milletine vaat edilen kurtariciya işaret etmektedir. 
O, yaşadiği müddetçe Mesih unvanini hiç kullanmamiş olsa da, ilk 
Hiristiyanlar onun yeniden dirilişinden sonra gerçekten vaat edilen 
ve beklenilen Mesih olduğuna kanaat getirmişlerdir.102 Bu özellikle-
ri ile o, Tanrinin kelaminin yerleştiği bir insan olarak, Tanri Kelami, 
yeryüzünde gerçek adaleti kuracak Tanri Kulu, insanlarin kurtulu-
şunu getirmekle görevli Kurtarici, Tanrinin mesajini insanlara ile-
ten Peygamberdir.103

Tanri’nin Oğlu olarak yeryüzüne inen ve ete kemiğe bürünen İsa 
Mesih’in, hayatini geçirdiği, yaşadiği, tebliğ faaliyetlerini sürdür-
düğü, Hiristiyan teolojisine göre çarmiha gerildiği, gömüldüğü 
ve tekrar dirildiği yerler olan Kudüs’teki bazi mekânlar, Hiristi-
yanlarin kutsal ziyaret merkezleri olarak kabul edilmiştir. Filis-
tin topraklarinin birçok yerinde onunla ilgili hatiralar, ayak bastiği 
mekânlar, zaman içerisinde mabetlerle süslenerek canli tutulmaya 
çalişilmiştir. Üzerinde dolaştiği, zaman geçirdiği, insanlara teb-
liğlerde bulunduğu Zeytin Daği,104 Havarileri ile birlikte iken 12. 
Havari Yahuda tarafindan Yahudi ileri gelenlerine ihbar edildiği ve 
Romali askerler tarafindan götürüldüğü Getsemani bahçesi,105 yar-
gilanip cezalandirildiktan sonra üzerinde çarmiha gerileceği haçi 
kendisine taşittirmak suretiyle acilar içinde yürütüldüğü, bu yürü-

100 Thomas Michel, a.g.e., s. 61; Ekrem Sarikçioğlu, a.g.e., s. 287.
101 Bkz. Yuhanna, 13/6-13.
102 Bkz. Thomas Michel, a.g.e., s. 61-62.
103 Bkz. Thomas Michel, a.g.e. s. 62-63.
104 Bkz. Matta, 26/36-46; Markos, l4/32-42; Luka, 22/39.
105 Matta, 26/36-55; Markos l4:32-42; Luka 22:39-46.
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yüş esnasinda birtakim işkenceler gördüğü, bu yürüyüşte yaşanan 
olaylar anisina duraklarin oluşturulduğu ve kiliselerin inşa edildiği 
14 duraktan oluşan Via Dolorosa yani Elemli Yol yahut Çile Yo-
lu,106 çarmiha gerildiği Golgota Tepesi Hiristiyanlar için kutsiyet 
atfedilen hac mekânlari olmuştur.

İncillere göre İsa, “Elohi, Elohi lema Şevaktani!” (Tanrim, Tanrim 
beni niçin terk ettin!) diyerek, son nefesini vermiştir.107 Akşam Ara-
matyali Yusuf adinda birisi Pilatus’tan izin alarak İsa’yi çarmih-
tan alip yanindakilerle mezara koymuştur.108 İki gün sonra, Pazar 
günü mezara gelen kadinlar içinin boş olduğunu görmüş, iki melek 
onlara İsa’nin dirildiğini bildirmiştir. Sonra İsa onlara görünerek, 
öğrencilerinin Celile’ye gelmeleri için haber vermelerini istemiştir. 
Kadinlar durumu havarilere bildirince mezara gelmişler, ancak boş 
olduğunu görmüşlerdir.109 Daha sonra havarileri ile bir araya gelen 
İsa, bir müddet daha onlarla yaşamiş, yemek yemiş, onlari dinin 
yayilmasi ile görevlendirip yetkilendirerek göğe yükselmiş,110 Ba-
ba’nin sağindaki yerine oturmuştur.111

İncillerde bahsi geçen bu yerler, Hiristiyanlar tarafindan zaman içeri-
sinde kiliselerle süslenmiş, mekânlar tarihi hatiralari yaşatilarak var-
liklarini sürdürmüştür. 1924’te Getsemani Bahçesi’nde, Hz. İsa’nin 
yakalanmadan önce son gece hissettiği istirabin hatirasi olarak Ka-
tolikler tarafindan organize edilen ve birçok Hiristiyan ülkenin de 
katkida bulunduğu Milletler Kilisesi yapilmiştir. Kilisedeki sunağin 
önünde yer alan kayanin, Hz. İsa’nin dua ve ibadet etmek için secde-

106 Bkz. Bünyamin Erol, Kudüs ve Aksa, Ankara: DİB Yayinlari, 
2018, s. 177-178.

107 Matta, 27/46; Markos, 15: 33-41.
108 Matta, 27/57-60.
109 Bkz. Matta, 28. Bap.
110 Bkz. Markos, I6/14-18; Luka, 24/36-49;Yuhanna, 20/19-23.
111 Markos, I6/19.
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ye kapandiği yer olduğu rivayet edilmiştir. Bahçenin bir başka yerin-
de de, Hz. İsa’nin yakalanmadan önce şehri ve Süleyman Mabedi’ni 
seyrederek ağlamasinin anisina Gözyaşi Kilisesi yapilmiştir.112 Bu 
bahçede yaşi takriben iki bin yillik olan sekiz yaşli zeytin ağaci halen 
özenle korunmakta, Kiyamet Günü veya Yeniden Uyaniş Günü ölü-
leri uyandirmak için boru sesinin (koç, keçi, antilop veya diğer temiz 
hayvanlarin boynuzundan yapilmiş üflemeli müzik aleti) tam da bu 
bahçeden geleceğine inanilmaktadir.113

Hz. İsa’nin yargilanip cezalandirildiği, daha sonra üzerinde çar-
miha gerileceği haç kendisine taşittirilmak suretiyle acilar içinde 
yürütüldüğü ve bu sirada birtakim olaylarin yaşandiği Golgota Te-
pesi’ndeki Kutsal Kabir Kilisesi’ne, Via Dolorosa (Elemli Yol) yo-
luyla ulaşilmaktadir Bu yol üzerine her biri çarmih öncesi yaşanan 
bir olayi hatirlatan 14 durak yerleştirilmiştir. Duraklar üzerinde bu 
hatiralar adina yapilan kiliseler ve Golgota Tepesi’nde de Kutsal 
Kabir Kilisesi yer almiştir. Bu yol üzerinde, Kutsal Kabir Kilise-
si’nin de içinde bulunduğu 13. Durakta, Hz. İsa’nin can verdikten 
sonra çarmihtan indirilip gömülmeden önce üzerine yatirildiği ve 
yikandiği, bu sebeple de hep islak tutulan taş, Hiristiyan hacilar ta-
rafindan ellenip öpülmekte, üzerine kapanip ağlanmaktadir.114

Kutsal Kabir Kilisesi, Hz. İsa’nin çarmiha gerilmesi, gömülmesi 
ve yeniden dirilmesi gibi Hiristiyan inancinin kurucu vakalarini so-
mutlaştirmasi ve bu vakalarin gerçekleştiği mevkide inşa edilmiş 
olmasi sebebiyle Hiristiyanlar için adeta evrenin merkezi konumun-
dadir. Hz. İsa’nin çarmiha gerildiği Golgota Tepesi’ne Romalilar 
tarafindan yapilan Afrodit Tapinaği, Hiristiyanliğin resmen kabul 

112 http://www.lacivertdergi.com/dosya/2017/06/14/hiristiyanla-
rin-vazgecilmez-sehri-kudus, (Erişim Tarihi: 24.08.2019).

113 Arzu Cebe, a.g.m., s. 378.
114 Bkz. http://gezginyuzlersitesi.com/gidilen/hz-isanin-cile-yolu-ku-

dus-2-emel-firatli/, (Erişim Tarihi: 24.08.1996).
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edilmesi sonrasinda Kostantin tarafindan yiktirilmiş, buraya annesi 
Helena tarafindan Diriliş Bazilikasi yaptirilmiştir. Bütün Hiristiyan 
mezhepleri içinde yeri bulunan kilisenin anahtari ise iki Müslüman 
ailenin elinde bulunmaktadir.115 Hz. İsa’nin doğduğu yer olarak ka-
bul edilen ve Hiristiyanlarin önemli ziyaret mekânlarindan biri olan 
Beytlehem’deki “İsa’nin Doğum Günü Kilisesi” yahut “Meryem 
Kilisesi”, oraya Meryem’le oğlunun siğindiğina ve Meryem’in me-
mesinden yere süt damladiğina inanilan, bu yüzden “Süt Mağarası” 
diye adlandirilan ve hastalarin şifa aradiklari mağara üzerine, yine 
Helena tarafindan yaptirilmiştir. Kudüs Haçlilarin elinde iken Ku-
düs Krallari burada taç giymişlerdir.116

Hiristiyan hacilarin 4. yüzyilda başlayip günümüze kadar süren, kut-
sal topraklara, özellikle de Kudüs’e akini; İncil anlatilariyla ilişkilen-
dirilen belli başli yerleri kendi gözleriyle görmek, burada yaşananlari 
hissederek içselleştirmek arzulari buraya önemli bir kutsiyet atfet-
miştir.117 Dünya Tarihi’nin en kanli seferlerinden ve Avrupa Tarihi’n-
de de kanli bir leke olan Haçli Seferleri’nin başlamasinin sebeplerin-
den birisini de bu kutsiyet oluşturmuştur. Kudüs ziyaretinde bulunan 
Keşiş Pierre-Pierre l’Hermite/Piyer Lermit, hac ziyareti esnasinda 
Müslümanlar tarafindan kötü muameleye tabi tutulduğunu ileri sür-
müştür. Tanri’nin kendisiyle görüşüp İsa’nin mezarinin günahkâr-
lardan temizlenip kurtulmasi için tüm Katolik dünyasinin İslâm’a 
karşi savaşmasi gerektiği hususunda tebliğ vermiş olduğu yönündeki 
görüşlerini yaymiş, Papa II. Urban’dan bu Tanrisal görevin yerine 

115 Bkz. Bünyamin Erol, Kudüs ve Aksa, a.g.e. s. 171-175; Yasemin 
Avci-Ömür Yazici Özdemir, Kudüs Kamame Kilisesi: Hıristiyan-
lığın Merkezinde Osmanlı Mirası ve Statüko Meselesi, CTAD, 
Yil: 15, Sayi: 29, 2019, s. 35-58.

116 Abdurrahman Küçük, “Beytülahm”, TDV İslam Ansiklopedisi, 
İSAM Yayinlari, Cilt: 6, İstanbul, 1992, s. 87.

117 Bkz. Shimon Gibson, İsa’nin Son Günleri, (Çev.) Işil Özbek, İzmir: 
Şenocak Yayinlari, 2009, s. 10.
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getirilmesi hususunda kendisine dua etmesi ve yardimlarda bulunma-
si için yalvarmiştir. Papa ona bu İlâhî görevin gerçekleştirilebilmesi 
için istediği yerde dolaşarak halka gerekli telkinlerde bulunmasi iz-
nini vermiş, neticede Piyer’in ateşli konuşmalarinin etkisi ile çoğalip 
güçlenen bir halk hareketi ortaya çikmiştir.118

27 Kasim 1095 tarihinde Papa II. Urban’in, Bati’nin savaşçilarini 
Hz. İsa’nin göğe yükselmeden önceki mezari üzerine yapilan kilise 
yoluna koyulmaya, onu lanetli irkin elinden kurtarmaya ve orayi 
Hiristiyanlar için fethetmeye çağirmasi üzerine Haçli Seferleri baş-
lamiştir.119 “Hz. İsa’nın doğduğu, onun, annesi Hz. Meryem’in ve 
havarilerinin dolaştığı yerler, onlardan arta kalan tüm kutsal ka-
lıntılar esaret altında” söylemi, halki harekete geçirmeye yetmiş-
tir. Bütün bu zikredilen kavramlara son olarak ilâve edilen “Kutsal 
Savaş” tabiri ile artik herkesi kapsayacak bir harekât hayata geçiri-
lebilir hale gelmiştir.120 Büyük çatişma ve katliamlarla ilerleyen bir 
sürü halindeki Haçli ordusu, 15 Temmuz 1099’da Kudüs’ü almiş ve 
içeride canli namina bebek, kadin, hayvan demeden hepsini katlet-
mişlerdir.121 Kudüs ve Filistin topraklari Selahattin Eyyubi tarafin-
dan geri alinincaya kadar 88 yil Haçlilarin hâkimiyetinde kalmiştir.

Filistin topraklarini Hiristiyanlik açisindan öne çikaran en önem-
li şehir olan Kudüs, Vahiy Kitabi’nda eskatolojik122 bir anlatimla 

118 H.A. Nomiku, Haçlı Seferleri, (Çev.) Kriton Dinçmen, İstanbul: 
İletişim Yayinlari, 1997, s. 22-23.

119 Roger Garaudy, İlahi Mesajlar Topraği Filistin, (Çev.) Cemal Aydin, 
İstanbul: Türk Edebiyati Vakfi Yayinlari, 2011, s. 151.

120 Mehmet Şimşir, “Ortaçağlarda Düzenlenen Haçli Seferlerinin Ger-
çek Nedenleri Üzerine Bir Çalişma” Necmettin Erbakan Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayi: 45, 2018, s. 104.

121 H.A. Nomiku, a.g.e, s. 33-34.
122 Eskatoloji (Yunanca “son” sözcüğünden) teoloji (dinbilim) ve fel-

sefenin bir bölümüdür. Tarihin son olaylariyla veya insanliğin ni-
hai kaderi ile ilgili teolojinin bir parçasidir. Bu kavram genellikle 
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tasvir edilmekte, gökten yeni haliyle süslü bir gelin gibi Tanri-
nin yanindan indiği ifade edilmekte, Tanrinin insanlarin arasinda 
bulunacaği, gözlerindeki yaşlari sileceği, ölümün, yasin, ağlayiş 
ve istirabin olmayacaği, İsa’nin geleceği vurgulanmaktadir. İnci, 
yakut gibi değerli taşlardan yapilmiş surlarla çevrili bu Göksel 
Kudüs, salt iyilik kültürü, aklin kavrayamayacaği kadar este-
tik mimarilerle dolu bir yer ve göksel bir devlet olarak imge-
lenmekte, Tapinak ve Ahit Sandiği’nin Mesih’in bedeni olduğu 
yeryüzü cenneti olarak anlatilmakta, bu dönemde İsa’nin geri 
geleceği vurgulanmaktadir.123 Kitab-i Mukaddes’teki eskatolo-
jik anlatimlara göre, Hz. İsa’nin yeniden dünyaya gelişinde Ya-
hudilere önemli bir rol düşmektedir. Bu anlatimlardan hareket-
le, Evanjelistler olarak da anilan Fundamentalist Hiristiyanlar, 
Yahudi halkinin dünyanin sonu yaklaştiğinda kutsal topraklara 
döneceklerine, Megiddo ovalarinda gerçekleşecek Armagedon 
çatişmasinda şer güçlerine karşi anahtar rol oynayacaklarina ve 
kötülüğe karşi yapilacak olan bu savaşin sonrasinda da İsa’nin 
yeniden dirileceğini ileri124 sürmektedirler. 1948 yilinda İsrail 
Devleti’nin fiili olarak kurulmasi, bu grubun önemli isimlerinden 
olan vaiz Jerry Falwell tarafindan İsa Mesih’in yakinda dönüşü-
nü gösteren en büyük işaret olarak kabul edilmiş, Ben-Gurion’un 
İsrail Devleti’nin doğuşunu ilan ettiği 14 Mayis 1948 tarihi, İsa 

“dünyanin sonu” ya da “bitiş zamani” olarak anilir. Oxford İngilizce 
Sözlüğünde, eskiyatolojiyi “ölüm, yargi ve ruhun ve insanin nihai 
kaderi ile ilgili ilahiyatin bir parçasi” olarak tanimlanmaktadir.

123 Bkz. Vahiy 21-22. Baplar
124 Filiz Çoban Oran, “Amerikan Kimliği ve Diş Politikasinda Evan-

jelizmin İzleri: Sosyal-İnşaci Perspektiften ABD-İsrail İlişkileri”, 
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştirmalari Dergisi, Cilt: 6, Say: 3, s. 
2017.
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Mesih’in göğe yükselmesinden bu yana tarihe geçen en önemli 
gün sayilmiştir.125

Kutsal kitaptan alintilanan bu eskalatolojik anlatimlar sonrasinda 
“Dispensasyonalizm” olarak isimlendirilen bir inanç sistemi ortaya 
çikmiştir. Bu inanç sistemine göre, Hz. İsa’nin ikinci gelişinin ala-
metlerinin Kutsal Kitap’ta açik bir şekilde yer aldiği ve bu alametle-
rin günümüzde meydana gelen uluslararasi olaylarla özdeşleştirile-
bileceğine inanilmiştir. 200 yildan daha az bir geçmişi olan bu inanç 
sistemi, etki alanini hizla artirarak taraftarlarini gittikçe çoğaltmiş 
ve Hz. İsa’nin ikinci olarak yeryüzüne gelmesi için yedi evrenin 
yaşanmasi gerektiği inanişi oluşmuştur. Söz konusu evrelerden ilki 
olan “yeryüzüne dağılmış olan Yahudilerin bu ülkelerden sürülüp 
tekrar Filistin’e dönmeleri” ve ikincisi olan “Filistin toprakların-
da kurulması gereken İsrail devletinin kurulması”, Kutsal Kitap’in 
konuyla ilgili kehanetlerinin doğru olduğu kanaatini desteklemiş-
tir. Söz konusu inanca mensup olan Hristiyanlar, Tanrinin onlardan 
dünyanin sonunu getirecek nükleer bir savaşi başlatmalarini istedi-
ğine, Hz. İsa’nin yeryüzüne ikinci kez inebilmesi için buna ihtiyaç 
olduğuna kendilerini inandirmişlardir. Armagedon denilen bu son 
büyük savaştan önce bölge civarinda Ye’cüc ve Me’cüc ile yapi-
lacak olanin da dâhil olduğu birtakim savaşlarin gerçekleşeceğini, 
son savaşin ise Tel Aviv’in 55 mil kuzeyinde yer alan “Megiddo 
Dağı”nin eteğinde yer alacağini ileri sürmüşlerdir. Dispensasyona-
list inanca bağli bu fundamentalistler, Armagedon Savaşi’ni başlat-
malari için Yahudileri hem siyasi, hem de mali olarak desteklemiş-
ler, Filistin topraklarinda beraber yaşadiklari komşularina saldirip 
savaş çikaran ve sürekli olarak bariş çabalarini baltalayan, uluslara-
rasi hukuku çiğneyen Yahudileri hiçbir zaman eleştirmemişler, her 

125 Karen Armstrong, Tanrı Adına Savaş Yahudilik Hıristiyanlık ve 
İslam’da Köktendincilik, (Çev.) Murat Erdem, İstanbul: Alfa Ya-
yinlari, 2017, s. 152.
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zaman yanlarinda yer almişlardir. Söz konusu büyük savaşin çik-
masi için Yahudilerin, Müslümanlar tarafindan kutsal kabul edilen 
Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ camilerini yikip yerine kendi 
mabetlerini yapmalari gerektiğini savunmuşlar, bu amaca yönelik 
olarak zaman zaman saldiri girişiminde bulunmuşlardir. Mescitle-
rin yikilmasinin bütün İslam dünyasini çiğirindan çikarak Arma-
gedon’u başlatacağini ileri sürmüşlerdir. Yahudileri sevmeyen ve 
onlari Tanrilarinin çarmiha gerilmesinin müsebbibi olarak gören bu 
Hiristiyanlar, içinde olduklari beklentilerin hayata geçirilmesi ve 
Hz. İsa’nin gelişinde anahtar rolü oynamak için günümüzde de Ya-
hudiler ve İsrail ile işbirliğini kesmemişler, onlara her türlü desteği 
vermişlerdir.126 Bugün Ortadoğu coğrafyasinda cereyan eden bütün 
olaylarin geri planinda da bu beklenti yatmaktadir.

Hiristiyanlar için yaklaşik iki bin yil sonrasinda bile Kudüs, her 
yaninda bütün ağirliğiyla İsa’nin varliğini taşimaktadir. Bu varlik, 
Getsemani Bahçesi’yle Zeytin Daği’nda, Elemli Yol boyunca uza-
nan Hac duraklarinda ya da Kutsal Kabir Kilisesi içinde bulunan 
çeşitli şapellerde hissedilmektedir. Dominiken, Fransisken, Rum 
Ortodoks, Ermeni ve Habeş gibi farkli mezheplerden Hiristiyan 
rahipleri veya keşişleri kentin sokaklarinda dolaşmakta, tepeden 
tirnağa ikonalar, Doğuş Kilisesi ve Calvary Kayasi’nin zeytin ağa-
cindan yapilmiş oymalari, haçlar, tütsü ve mum dolu koca sepetler, 
hediyelik eşya satan dükkânlar ve kutsal mekânlara ait kartpostallar 
gibi çeşitli hatira eşyalariyla inananlari burasi ile bütünleştirmekte-
dir. Paskalya Haftasi boyunca, sirtlarinda özgün boyutlarinda haçlar 
taşiyan inanmiş Hiristiyanlar, gruplar halinde, gözlerinden süzülen 

126 Geniş Bil. İçin Bkz. Grace Hallsell, Tanriyi Kiyamete..., a.g.e. s. 
25-52; Karen Armstrong, Tanri Adina Savaş, a.g.e., s. 340-343; En-
sar Çetin, “Hiristiyan Fundamentalizmi ve Ortadoğu’da Tanriyi Ki-
yamete Zorlama Stratejisi”, Çankiri Karatekin Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 5, Sayi: 1, s. 3.
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yaşlarla ilahiler ve dualarla Elemli Yol’dan geçerek hatiralari yaşat-
makta, her birinin dudaklarinda İsa’nin ismi tekrarlanmaktadir.127

3. İSLAMİYET AÇISINDAN FİLİSTİN’İN ÖNEMİ

İslam, bütün dinlerin kökeninde vahyin varliğini savunmakta ve in-
sanliğin ilk inancinin Hz. Âdem ile başlayan ve kâinatin yaraticisi 
bir Allah’a (c.c) inanma temeline dayanan tevhi inanişi olduğunu 
söylemektedir. Bu olgu, “Rabbin, insanoğlunun sulbünden soyu-
nu alip devam ettirmiş, onlara: ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim’ 
demiş ve buna kendilerini şahit tutmuştu. Onlar da: ‘Evet şahidiz’ 
demişlerdi. Bu, kiyamet günü, “‘Bizim bundan haberimiz yoktu’ 
dersiniz veya ‘Daha önce babalarımız Allah’a ortak koşmuşlardı, 
biz de onlardan sonra gelen bir soyuz bizi boşa çalışanların yap-
tıklarından ötürü yok eder misin?’ dersiniz diyedir.”128 ayetlerinde 
bir ahitleşme, antlaşma olarak yer almaktadir. Hz. Muhammed’e 
kadar gelen bütün peygamberleri de bu tevhit anlayişinin devami 
kabul eden İslam, kendini Filistin bölgesinde vahyolunmuş ilahi 
mesajlarin tamamlayicisi ve mütekamili olarak takdim etmektedir. 
“Dini ayakta tutun ve onda ayrılığa düşmeyin, diye Nuh’a tavsiye 
ettiğini, sana vahyettiğimizi, İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye 
ettiğimizi Allah size de din kıldı.”129 “Biz, Allah’a ve bize indirilene; 
İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve esbata indirilene, Musa ve İsa’ya 
verilenlerle Rableri tarafından diğer peygamberlere verilenlere, 
onlardan hiçbiri arasında fark gözetmeksizin inandık ve biz sadece 
Allah’a teslim olduk, deyin”130 ayetleri, bu bağlantiyi vurgulamak-
tadir. Kur’an, bize yirmi beş peygamber ismi zikretmektedir. İsmi 
bildirilen bu yirmi beş peygamberlerden, Hz. İbrahim’den başlaya-

127 Bkz. Shimon Gibson, a.g.e. s. 16.
128 El-Araf ; 7/172-173
129 Şura Suresi, 42/13
130 Bakara Suresi, 2/136 Krş. Ali İmran Suresi, 3/84



– 38 –

Küresel ve Bölgesel Aktörlerin Filistin Politikaları

rak Hz. İsa’ya kadar olanlarin neredeyse tamaminin Filistin bölge-
sine gönderildiği bilinmektedir. Kur’an’in bildirdiklerinin dişinda 
Yuşa b. Nun, Samuel, (Eşmuvil b. Bali), Danyal, Hananya, Azarya, 
Ermiya, Mişail gibi bu bölgeye gönderilen peygamberlerden tarih 
kaynaklarinda bahsedilmektedir.131

Filistin ve Kudüs, Kur’an ve hadislerde de zikredilen bir bölgedir. 
Hz. İbrahim’in ateşe atilmasi anlatilirken, “Biz, onu ve Lût’u kur-
tararak, içinde cümle âleme bereketler verdiğimiz ülkeye ulaştır-
dık.”132 Misir’dan İsrailoğullarinin çikarilmasi anlatilirken de “Hor 
görülüp ezilmekte olan o kavmi (Yahudileri) de, içini bereketle dol-
durduğumuz yerin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıl-
dık.”133 ayetleri ile bölgenin bereketli topraklara sahip olduğu vur-
gulanmaktadir. İsra Suresinin 1. ayetinde de Mescid-i Aksâ Arapça 
“barekna havlehü” ifadesi ile “etrafını kutsal kıldığımız” anlami 
dişinda, “çevresini bereketli kildiğimiz” anlamlari ile yine bereketli 
topraklara sahip olan bölge olarak zikredilmektedir.

Kur’an’da “Allah’in size (vatan olarak) yazdiği mukaddes topra-
ğa girin ve arkaniza dönmeyin, yoksa kaybederek dönmüş olursu-
nuz.”134 “Andolsun biz İsrailoğullarını güzel bir yurda yerleştir-
dik”135 ayetleri ile bölgenin İsrailoğullari için özel bir vatan topraği 
olduğu vurgulanmakta, İsra suresinin 4-7. ayetlerinde ise onlardan 
taşkinlik yapmamalari istenmekte, eğer yaparlarsa yurtlarindan ola-
caklari bildirilerek, iki defa sürgüne uğradiktan sonra Süleyman 
Mabedi’ne bir daha giremeyecekleri üzerinde durulmaktadir. Baka-
ra suresi 246-252. ayetler arasinda Talut’un kralliğindan ve Hz. Da-
vud’tan, Neml suresi 15-44. ile Sebe suresi 10-14. ayetlerinde ise 

131 İbni Esir, I/229
132 Enbiya, 21/71
133 Araf, 7/137
134 Maide, 5/21
135 Yunus, 10/93
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Hz. Davud ve Hz. Süleyman’in hükümdarliklarindan ve Mabed’in 
yapilişindan bahsedilmektedir. Ali İmran suresi 35-63. ve Meryem 
suresi 1-40. ayetlerde de Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve 
Hz. İsa hakkinda bilgi verilirken yine bölge dile getirilmektedir.

Filistin bölgesinde İslamlaşma faaliyetleri Hz. Muhammed (s.a.s) 
Dönemi’nde başlamiş, Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde baş-
ta Güney Filistin olmak üzere birçok yer Amr b. As komutasindaki 
ordu tarafindan fethedilmiştir. Bizans ordusu ile yapilan Ecnadeyn 
(M.S. 634) ve Yermük (M.S. 636) savaşlari sonrasinda Kudüs hariç 
bütün Şam ve Filistin bölgesi Müslümanlarin hâkimiyetine geçmiş-
tir. İslam Ordulari tarafindan kuşatilan Kudüs ise anahtarlari halifeye 
vermek şartiyla teslim alinmiştir (M.S. 637).136 Hz. Ömer’in anah-
tarlari teslim almasini, Karen Armstrong Holy War (Kutsal Savaş) 
isimli eserinde şöyle nakletmektedir, “Halife Ömer Kudüs’e beyaz 
bir devenin üzerinde girdi, yaninda ise kentin Yunan yöneticisi Baş-
rahip Sophronius vardi. Halife kendisinin öncelikle Tapinak Tepesine 
(yikik olan Hz. Süleyman Mabedi’nin yerine) götürülmesini rica etti 
ve Hz. Muhammed’in Gece Yolculuğu’nu (Mirac) yaptiği bu nok-
tada eğildi ve dua etti. Başrahip bu sahneyi korku içinde izliyordu... 
“Son Günler”in artik yaklaştiğini sanmişti. Daha sonra Halife Ömer 
Hiristiyan tapinaklarini görmek istedi ve tam Kutsal Mezar (Holy Se-
pulchre) Kilisesi’ne gittiğinde, namaz vakti geldi. Başrahip kendisini 
kibarca namazini bu kilisede kilmaya davet etti, ama Halife Ömer 
bu teklifi kibarca reddetti. Eğer bu kilisede namaz kilarsa, sonra bazi 
Müslümanlarin bu olayi anitlaştirmak amaciyla buraya bir cami inşa 
etmek isteyebileceklerini, bunun ise Kutsal Mezar Kilisesi’nin yikil-
masi anlamina geleceğini izah etti. Bu nedenle Halife kiliseden çikip 
biraz daha ilerdeki bir noktada namazini kildi; nitekim bugün tam bu 
noktada, Kutsal Mezar Kilisesi’nin tam karşisinda Halife Ömer’in 
adina inşa edilmiş küçük bir cami bulunmaktadir.”137

136 Bkz. M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 91.
137 Bkz. Karen Armstrong, Holy War, London, 1988, s. 30-31.
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Hz. Ömer, Museviler, Romalilar ve Bizanslilarin aksine, Kudüs’ü 
fethettiğinde kapsayici bir vizyon benimsemiş ve kendilerinden ol-
mayanlari bu şehrin kutsiyetinden uzaklaştirma yoluna gitmemiştir. 
Hiristiyanlara ait kutsal yerlere dokunulmamasi için dikkatle çaba 
sarf etmiş, 500 yili aşkin süredir Kudüs’te daimi ikametleri yasak 
olan Yahudilere Kudüs’ün kapilarini açmiştir.138 Sahabelerin ile-
ri gelenlerinden Zeyd b. Harise, Ca’fer b. Ebu Talib, Abdullah b. 
Revaha, Üsame b. Zeyd, Dihye b. Halife el- Kelbi, İkrime b. Ebu 
Cehil, Amr b. Safd b. As. Eban b. Said b. As, Fazil b. Abbas, Ebu 
Ubeyde b. Cerrah, Muaz b. Cebel, Amr, Şürahbil b. Hasene, Uba-
de b. Samit ve daha başkalari da, ya savaşlar sonunda şehit olarak 
veya tebliğ ve dini yayma faaliyetinde bulunduktan sonra bu bölge-
de toprağa verilmişlerdir.139

Filistin ve Kudüs, Haçli seferlerine kadar Müslümanlarin hâkimi-
yeti altinda kalmiştir. 15 Temmuz 1099’da Kudüs’ün Haçlilar ta-
rafindan kanli bir şekilde alinmasi sonucunda topraklar Selahattin 
Eyyubi tarafindan geri alinincaya kadar Kudüs ve Filistin’de 88 
yil Haçlilar hüküm sürmüştür.140 Filistin, Emevi, Abbasi, Fatimi, 
Haçlilar ve Memluklular hâkimiyetleri ardindan, Yavuz Sultan Se-
lim zamanindaki Mercidabik Muharebesi’nden (M.S. 1516) sonra 
bölge Osmanli idaresine girmiştir. 1. Dünya Savaşina kadar da Os-
manlilarin idaresinde kalmiştir.141 31 Ekim 1917 tarihinde General 
Allenby kumandasindaki İngiliz ordusu tarafindan başlatilan ha-
rekât neticesinde 11 Aralik’ta Kudüs’ü ele geçiren İngilizler, Eylül 
1918’e kadar Filistin topraklarinin tamamini işgal etmişlerdir.142 
Filistin’in bağimsiz bir devlet olarak kurulmasi için 1921 yilinda 

138 Bkz. Karen Armstrong, Kudüs Kutsal Şehir, İstanbul, 2017, s. 25, 
Derin Tarih Dergisi, Kudüs Eki.

139 Bkz. M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 91.
140 H.A. Nomiku, a.g.e, s. 33-34.
141 Bkz. M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 92.
142 Bkz. M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 94.
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İngilizler tarafindan müftü olarak atanan Haci Emin el-Hüseyni’nin 
gayretleri olmuşsa da, bu çalişmalar sonuçsuz kalmiş, 1948 yilinda 
kurulan İsrail Devleti’nin yaptiği operasyonla Misir’i bozguna uğ-
ratmasi, bu girişimlere verilen desteği de azaltmiştir.143

Peygamberler diyari olan Filistin bölgesinde özellikle Kudüs şehri, 
sinirlari içerisinde Mescid-i Aksâ’nin bulunmasi ve Hz. Muham-
med’in buradan semaya yükselmesi sebebiyle İslam ve Müslüman-
lar için her zaman önem arz eden bir mekân olmuştur. İslam ve 
Müslümanlar açisindan hemen her karişinda dini ve tarihi hatira-
lar bulunan Filistin’in en önemli yani, vurguladiğimiz gibi Kudüs 
olarak tezahür etmektedir. Kudüs, sinirlari içinde peygamberlerin 
dünyaya geldiği, inananlarina tebliğlerde bulunduğu, bu uğurda 
katledildikleri, bedenlerinin içerisinde toprağa verildiği kadim bir 
şehir olarak hep zihinlerde kalmiştir. Hz. Zekeriya, İsrailoğullarina 
bu şehirde tebliğde bulunmuş, Hz. Meryem burada onun gözetimin-
de yetiştirilmiştir.144 Hz. Süleyman tarafindan Allah’in emri üzerine 
yaptirilan,145 içerisinde Hz. Zekeriya’ya kadar birçok peygamberin 
tebliğde bulunduğu, Hz. Meryem’in bir çiçek gibi yetiştiği Mescid-i 
Aksâ da bu şehre ayri bir değer katmiştir. Mescid-i Aksâ sebebiyle 
Kudüs, Müslümanlarin namazlarinda yöneldiği kible olmuştur. Hz. 
Muhammed (s.a.s), namazin farz kilinmasindan sonra on alti ya da 
on yedi ay süreyle buraya yönelerek namaz kilmiştir. Bazi rivayet-
lerde, onun sadece Medine’de değil Mekke’de bulunduğu dönemde 
de namaz kilarken Kâbe’ye Kudüs’ü hizalayarak yöneldiği nakle-
dilmiştir. Bu sebeple Kudüs ve Mescid-i Aksâ, Müslümanlarin ilk 
kiblesi olarak kabul edilmiştir.146

143 Gen. Bil. İçin Bkz. Pinar Özden Cankara, İslamcilarin Filistin Soru-
nuna Yaklaşimi, İstanbul: İyidüşün Yayinlari, 2017, s. 13-15.

144 Bkz. Ali İmran Suresi, 3/35-63; Meryem Suresi, 1-40.
145 Bkz. Sebe Suresi 34/13-14.
146 Bkz. Kurtubi, a.g.e., s. 101-102.
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Filistin’in İslam ve Müslümanlar açisindan önem kazanmasi, bu 
tarihsel özelliklerinin dişinda Hz. Muhammed (s.a.s)’in İsra ve Mi-
raç mucizesi ile zirveye çikmiştir. Mescid-i Aksâ ayni zamanda İsra 
(gece yürüyüşü) mucizesinin bitiş, Miraç mucizesinin de başlangiç 
noktasi olmasi açisindan İslam ve Müslümanlar açisindan kutsal 
kabul edilmiştir. İsra uresinin ilk ayetinde bu olay şöyle anlatilmak-
tadir: “Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kismini gösterelim 
diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübarek 
kildiğimiz Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah noksan sifatlardan mü-
nezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir.”147 Müfessirler burada 
zikri geçen mescit ile Süleyman Mabedi’nin kastedildiğini, bura-
nin Kâbe’ye uzak olmasi sebebiyle Mescid’i Aksâ (uzak mescit) 
olarak isimlendirildiğini belirtmişlerdir.148 Hz. Muhammed Taif Se-
feri sonrasinda, peygamberliğinin 12. Yahut bir rivayete göre 13. 
Yilinda, Kabe’nin avlusunda (diğer bazi rivayetlerde amcasinin 
kizi Ümmühânî’nin evinde) uyku ile uyaniklik arasinda bir durum-
dayken Cebrail yanina gelmiş ve Burak denilen bir binek üzerinde 
onu Kudüs’e götürmüştür. Orada, onu manevi âlemde önceki bazi 
peygamberler karşilamişlar, kendilerine imam yaparak arkasinda 
topluca namaz kilmişlardir.149 Namaz sonrasinda Hz. Muhammed, 
Cebrail’in kendisinin elinden tutttuğunu, bir ucu bir taşa, bir ucu 
da semaya tutturulmuş bir merdivende kanadi üzerine alarak gök-
yüzüne çikardiğini belirtmiştir.150 Hz. Ömer, Kudüs fethedildiğinde 
Hz. Muhammed’in girdiği kapidan Mescid-i Aksâ’ya telbiye getire-
rek girmiş, Hz. Davud’un mihrabinda tahiyyetül-mescid (mescide 

147 İsra Suresi, 17/1.
148 Bkz. Fahrettin er- Razi, Tefsir’ül Kebir- Mefatihü’l-Gayb, Da-

rü’l-Fikr, Cilt: 20, Beyrut, 1981, s. 147.
149 Kurtubi, a.g.e, s. 135.
150 Muhammed b. Cerir et- Taberi, Milletler ve Hükümdarlar Tarihi, 

(Çev.) Zakir Kadiri Uğan- Ahmet Temir, İstanbul: MEB Yayinlari, 
Cilt: 2, 1992, s. 91-92.
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saygi/selamlama) namazi kilmiş, ertesi gün de Müslümanlara sabah 
namazini kildirmiştir. Hz. Muhammed’in miraca çikişi esnasinda 
ayağini bastiği kayanin yanina gelmiş, sonra Mescid-i Aksâ’nin 
karşi tarafinda bir mescit yapmiştir. Bu mescidin yerini temizle-
mek için abasinin eteğine kayanin yanindaki topraklari alip taşimiş, 
bunu gören diğer Müslümanlar da onunla birlikte toprak taşiyarak 
orayi temizlemişlerdir.151

Hz. Ömer’in yaptirdiği rivayet edilen mescidin, bugünkü Kub-
bet’üs-Sahra’nin önündeki düzlükte olduğu yukaridaki rivayetten 
anlaşilmaktadir. H. 50 (670) yili civarinda burayi ziyaret eden Hi-
ristiyan bir hacinin kayitlarindan, haremin doğu duvarina yakin 
bölümünde yer alan, Titus’un askerleri tarafindan yikilan mabedin 
kalintisi olan harabenin, üzerinin kalaslarla kapatilarak 3000 kişi-
nin namaz kilabileceği büyüklükte basit bir mescit yaptiklari öğre-
nilmektedir. Yakubi’nin rivayetinde, Mescid-i Aksâ’nin Emevî Ha-
lifesi Abdülmelik b. Mervân tarafindan Misir’in yedi yillik haraci 
ile inşa edildiği belirtiliyorsa da 90-96 (709-714) yillarinda Misir 
valiliği yapan Kurre b. Şerîk dönemine ait Grekçe divan kayitlarin-
dan, binayi yaptiranin I. Velîd olduğu anlaşilmaktadir.152

Mescid-i Aksâ dişinda Müslümanlar için önem arzeden bir diğer yer 
de Hz. Muhammed (s.a.s)’in Miraç’a çikarken üzerine bastiği riva-
yet edilen kayadir. Rivayete göre, Hz. Muhammed taşa ayak basmiş, 
yükselmek için mübarek ayaklarini kaldirmak isteyince taş, Allah’in 
izniyle onu yukari doğru kaldirmiştir. Taşin hareket etmesi üzerine 
“dur ya taş” diyerek, onu durdurmuştur.153 Bugün taşin güneybati kö-

151 Bkz. İbn-i Kesir, Ebu’l Fida İsmail b. El-Kureşi b. El-Bidaye 
ve’n-Nihaye. Thk. Abdullah b. Abdulmuhsin et-Türki, Dar’el Kü-
tüp El-Ilmiyye, Cilt: 9, Beyrut, 1999, s. 662.

152 Bkz. Nebi Bozkurt, “Mescid-i Aksa”, TDV İslam Ansiklopedisi, 
İSAM Yayinlari, Cilt: 29, Ankara, 2004, s. 270.

153 Taberi, a.g.e., s. 91-92.
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şesinde mermer bir mahfaza içerisinde, Hz. Muhammed’in ayak iz 
olduğu kabul edilen bir ayak izi bulunmaktadir. Bu ayak izinin Miraç 
gecesi kayanin üzerinde kaldiğina inanilmiştir.154 Hz. Ömer bu kaya-
nin önünde namaz kilmiş ve etrafinda temizlik yapmiştir. Yahudilere 
tarafindan bu taşin, Süleyman Mabedi’nin Kudsü’l-Akdes bölümü-
nün temelini teşkil ettiği, dünyanin ortasinda bulunduğu, Nuh’un 
gemisinin tufandan sonra onun üstüne oturduğu, üzerinde Hz. İb-
rahim’in kurban kestiği ve Hz. Davud’un tövbe ettiği taş olduğuna 
inanildiği kaynaklarda yer almiştir. Kitab-i Mukaddes yorumlarinda 
ise Süleyman Mabedi’nin tamaminin yahut yalniz kurban sunulan 
mezbahinin temelini oluşturduğu kabul edilmiştir.155

Miraç mucizesi ile ilgili rivayetler sebebi ile bu taşin havada asili 
olduğuna inananlar olmuştur. Evliya Çelebi, Kudüs hatiralarinda 
bu taş ve içindeki mağarayi anlatirken, taşin zamaninda havada 
durduğunu, bu durumu gören hamile bayanlarin çocuk düşürmesi 
sebebiyle boşlukta duran hali anlaşilmasin diye yer zeminiyle bir-
leştirildiğinden bahsetmiştir. Bir başka rivayette ise, Yavuz Sul-
tan Selim’in Misir seferinde Kudüs’e uğradiği, bu kayayi havada 
görünce bunun imtihan sirrina aykiri olduğunu söyleyerek yerle 
birleştirdiği nakledilmiştir.156 Bu taşin bulunduğu mekâna aslinda 
bir ziyaretgâh olmak amaciyla Kubbetü’s-Sahra isimli sekizgen 
mescit yapilmiştir. Emevi Halifelerinden Abdülmelik b. Mervani, 
Kudüs’teki Müslümanlarin başta Kiyame (Kumame) Kilisesi ol-
mak üzere gösterişli Hiristiyan yapilarina hayranlik duymalarini 
önlemek, Museviliğin ve Hiristiyanliğin hakim olduğu Kudüs’te 
yeni din İslam ve Emevi varliğini kanitlamak amaciyla onlarin 
yapilarindan daha güzel ve azametli bir bina ettirmiştir. H. 66 

154 Bkz. Bünyamin Erol, a.g.e., s. 119.
155 Bkz. Nebi Bozkurt, “Kubbet’üs Sahra”, TDV İslam Ansiklopedisi, 

İSAM Yayinlari, Cilt: 26, Ankara, 2002, s. 305.
156 Bkz. Talha Uğurluel, a.g.e. s. 276.
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(685- 86) yilinda inşasina başlanan mescit, H.72’de (691) tamam-
lanmiştir.157

Kudüs ve Mescid-i Aksâ, İslami rivayetlere göre Kâbe’den sonra 
yeryüzünde inşa edilmiş ikinci en eski kutsal mabettir. Mekke’deki 
Mescid-i Haram ve Medine‘deki Mescid-i Nebevi‘den sonra üçün-
cü kutsal mekândir. İslam, Kudüs şehrini bu üç mabedin vasfinda 
birleştirmekte, bununla şehre manevi bir anlam yüklemektedir. Ebû 
Zerr rivayet ettiği bir hadiste, Hz. Muhammed (s.a.s.)’e yeryüzünde 
kurulan ilk mescidin hangisi olduğunu sorduğunu, onun “Mescid-i 
Haram’dir” buyurduğunu, ikinci mescidin hangisi olduğunu sordu-
ğunda da “Mescid-i Aksâ” olarak cevapladiğini ve ikisinin yapil-
masi arasindaki süreyi de kirk yil olarak belirttiğini nakletmektedir. 
Bu hadiste kastedilen kuruluşun, melekler tarafindan yapilan kuru-
luş olduğu belirtilmektedir.158

İsra suresinde etrafinin bereketli/mübarek kilindiği vurgulanan 
Mescid-i Aksâ, İslam ve Müslümanlar için faziletleri ayet ve ha-
dislerle belirtilmesi, bir peygamber tarafindan Allah’in emri ile 
yapilmiş olmasi, içerisinde ve etrafinda birçok peygamberin hati-
rasinin bulunmasi sebebiyle Kâbe ve Mescid-i Nebi’den sonra yer-
yüzündeki üçüncü en önemli mescit olma özelliğini taşimiştir. Bu 
önemi, Hz. Muhammed (s.a.s)’in, “(İbâdet için) şu üç mescidden 
başkasina yolculuk edilmez. Mescid-i-Harâm, Mescid-i-Nebi ve 
Mescidü’l-Aksâ.”159 hadisinden anlaşilmaktadir. Yine Hz. Muham-
med’den nakledilen bir diğer hadiste, Hz. Süleyman’in bu mesci-
din inşaatini tamamladiğinda “İlâhî hükme uygun bir hüküm verme 
kudreti, kendisinden sonra hiç kimseye nasip olmayacak bir mülkle 

157 Bkz. Nebi Bozkurt, a.g.m., s. 306.
158 Ebu Abdullah Muhammed bin İsmail el-Buhari, El Cami’us-Sahih, 

Matbaa’t el-Meymeniyye, Cilt: 9, Misir, 1323, s. 152.
159 Bkz. Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Terceme ve Şerhi, İstan-

bul: Sönmez Neşriyat, Cilt: 4, 1977, s. 2879-2881.
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saltanat ve yalniz namaz kilmak için Mescid-i Aksâ’yi kastedip ge-
len kimsenin annesinden doğduğu gün gibi günahlarindan çikmasi” 
olmak üzere üç dilekte bulunduğu bildirilmektedir. İlk iki dileğinin 
kendisine verildiği, üçüncü dileğinin de kendisine verilmiş olmasi-
ni umduğu160 dile getirilmiştir. Hz. Meymune’den rivayet edilen bir 
başka hadiste de kendisi Mescid-i Aksâ hakkinda bilgi istediğinde, 
Hz. Muhammed’in oranin mahşer yeri olduğunu vurgulayarak için-
de namaz kilinmasini tavsiye ettiği, orada kilinan namazin başka 
yerde kilinan bin namaz gibi olduğunu belirttiği ifade edilmiştir. 
Hz. Meymune’nin eğer oraya kadar yolculuk etmeye imkân bula-
madiğinda ne yapacağini sormasi üzerine de, orada aydinlatilma-
sinda kullanilmak üzere zeytinyaği hediye edilmesini, bunu yapa-
nin oraya varmiş gibi olacağini belirttiği rivayet edilir.161

Karen Armstrong, Müslümanlar açisindan kutsal ve değerli olan 
Kudüs’ün, İslami dönemde hiçbir saltanat tarafindan başkent ya-
pilmasinin amaçlanmadiğini, hatta Filistin için bile tam anlamiyla 
merkez yapilmadiğini, her ne kadar Emeviler döneminde Şam ye-
rine merkezin buraya taşinmasi düşünülmüşse de bu fikrin rağbet 
görmediğini ifade etmektedir. Kudüs’ün başkent yapilmamasinin 
buranin Müslümanlar tarafindan umursanmamasi olarak görülme-
mesi gerektiğini, bunu en önemli sebebinin diğer dini gruplara olan 
hoşgörü olduğunu vurgulamaktadir.162

Filistin’de mezarlari bulunan Hz. Lut, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. 
Musa, Hz. Harun, Hz. Samuel, Hz. Davud, Hz. Süleyman, Hz. 
Yunus, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya ve diğer tarih kaynaklarinda ismi 
zikredilen peygamberlerin mezarlari dişinda, El-Halil şehrinde 

160 Bkz. İbn Mâce Muhammed b. Yezid el-Kazvini, Sünen, Thk. Mu-
hammed Fuad Abdulbaki, Darü’l-Hadis, Cilt.1, Kahire, t.y., İkâ-
metü’s-Salât, 196/1408, s. 451.

161 Bkz. İbni Mace, a.g.e ,; İkâmetü’s-Salât, 196/1407, s. 451.
162 Bkz. Karen Armstrong, a.g.e., s. 23.
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bulunan Halilurrahman Mescidi de Müslümanlar için önemli bir 
mekândir. Hz. İbrahim ve eşi Sare vefat edince, Hevron’da Mamre 
yakinlarinda içerisinde Makpela Mağarasinin bulunduğu arazi satin 
alinarak buraya defnedilmişlerdir.163 Hz. İshak ve eşi Rebeka164 ile 
Hz. Yakup ve eşi Lea165 da ayni yerde toprağa verilmiştir. Anilan 
peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu yer, Emeviler döneminde 
“Haremü’l-Halil” olarak İslam mimarisine göre yeniden elden ge-
çirilmiş, Abbasiler döneminde de cami haline getirilmiştir. 25 Şubat 
1994 tarihinde fanatik bir Yahudi doktor, asker kiyafeti ile sabah 
namazi kilanlarin üzerine ateş açmiş, yedi kişinin ölümüne ve 300 
civarinda Müslümanin yaralanmasina yol açmiştir. Bunu bahane 
eden İsrail yönetimi caminin yarisina el koyarak burayi sinagoga 
çevirmiştir. Cami, Hz. İshak ve eşinin mezari kible tarafinda Müs-
lümanlara ait bölümde, Hz. İbrahim ve eşinin mezari her iki tarafin 
ortasinda, Hz. Yakup ve eşinin mezari ise Yahudilere ait bölümde 
yer alacak şekilde taksim edilmiştir.166

Thedor Herzl tarafindan başlatilan kutsal topraklarda İsrail Devle-
ti kurma çabalari, bölgenin el değiştirmesi ve İngiliz hâkimiyetine 
girmesi sonrasinda hizlanmiş, 1948 yilinda Birleşmiş Milletler eliy-
le Filistin topraklarinda İsrail Devleti kurulmuştur.167 1948 yilinda 
Bati Kudüs de sinirlari içinde bulunan İsrail, 1967 yilinda cereyan 
eden Arap-İsrail Savaşlari sonrasinda Doğu Kudüs’ü de işgal etmiş, 
hususi yerleşimler ve kullanilan aşiri güçle şehir Yahudileştirilmiş-
tir. 21 Ağustos 1980’de İsrail Parlamentosu Birleşmiş Milletler ka-
rarlarina karşi gelerek Kudüs’ü İsrail’in ebedi başşehri olarak ilan 
edilmiştir.168

163 Bkz. Yaratılış, 23/7-19; 25/9-11.
164 Bkz. Yaratılış, 49/31.
165 Bkz. Yaratılış, 50/13.
166 Bkz. Bünyamin Erol, a.g.e., s. 221-223.
167 Bkz. M. Lütfullah Karaman, a.g.m., s. 93-95.
168 Bkz. Kamil Cemil el Aseli, a.g.m., s. 338.
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1994 yilinda Oslo Anlaşmasi’na göre Filistin Ulusal Yönetimi ku-
rulmuşsa da bu yönetim, Bati Şeria ve Gazze Şeridi’nin küçük bir 
kismini kapsayan, özerk ancak sivil işler ve iç güvenlikten başka 
yetkisi bulunmayan bir yönetimdir. Günümüzde Filistin statü itibari 
ile üç parçaya ayrilmaktadir. Birincisi Bati Kudüs’ü de içine alan, 
1948 yilinda işgal edilmiş, Birleşmiş Milletler kararlarinda İsrail 
olarak taninan ve İsrail Devleti tarafindan Yeşil Hat olarak isimlen-
dirilen bölgedir. İsrail 1967 yilinda işgal ettiği Doğu Kudüs’ü de 
bu hattin içine dâhil etmiştir. İkincisi, Yeşil Hat’in dişinda kalan, 
İsrail’in 1967 yilinda işgal ettiği ancak özerk yönetimin kontrolüne 
vermediği bölgedir. Bu topraklar, Gazze ve Bati Yaka bölgeinde yer 
almaktadir. Üçüncüsü ise özerk yönetime verilen toprakladir. Bu 
kisim Gazze ve Bati Yaka’da yer almaktadir. Burada kurulan özerk 
yönetim, merkezi yönetime bağli yerel yönetim niteliğindedir. İki 
bölge arasinda bağlanti olmadiğindan, Filistinliler bir bölgeden di-
ğerine geçmek için ikisi yerel, ikisi de İsrail olmak üzere dört ayri 
kontrol noktasindan geçmek zorundadirlar. 169

İslam ve Müslümanlarin Filistin ile olan bağlari İngiliz işgalinden 
beri hep canli tutulmuş, İsrail Devleti’nin kurulmasi ile bölgede ge-
lişen direnişe farkli şekillerde hep destek olunmuştur. Gerek millet-
ler nezdinde, gerekse diğer platformlarda Filistin Müslümanlari ve 
onlara yapilan eziyetler gündeme getirilmiş, Birleşmiş Milletler’de 
ve diğer uluslararasi organizasyonlarda İsrail ve onun politikala-
rini kinayan kararlar alinmasi yönünde çalişmalar yürütülmüştür. 
Özellikle İslami dergi ve yazarlar hemen her platformda Kudüs ve 
Filistin meselesini savunmuşlar, dergi ve gazetelerinde bu konu-
yu her daim öncelikli olarak ele almişlardir. Siyonizm faaliyetleri 
başladiği andan itibaren gerek Siyonizm, gerekse bölgedeki Yahudi 
işgali ile bölgenin Yahudileştirilmesi ve yeni yerleşim bölgelerinin 

169 Bkz. Bünyamin Erol, a.g.e. s. 216-217.
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oluşturulmasi konularinda bulunduklari ülkelerde kamuoyunu uya-
nik tutmaya çalişmişlardir.170

SONUÇ

Sonuç olarak Filistin uzun geçmişi ile çok farkli din ve kavimlere ev 
sahipliği yapmakla birlikte, bu bölgeden yayilan Yahudilik ve Hiristi-
yanlik açisindan özel bir konuma sahiptir. Yahudiler, Hz. İbrahim’den 
başlayarak Hz. Yakup, Hz. Musa’ya kadar birçok peygambere Tanri 
tarafindan vurgulandiği üzere bölgenin kendilerine vaat edilmiş top-
raklar olduğuna inanmaktadirlar. Yahudi dini hayatinda çok önemli 
bir yeri olan Mabed’in yapildiği yer olmasi, yillarca onlara başkentlik 
yapmasi, dünyanin son zamanlarinda beklenen Mesih’in geleceği ve 
Mabed’i yeniden inşa edeceği yer olmasi hasebiyle de Kudüs özel 
bir şekilde kutsanmaktadir. Bölge, Hiristiyanliğin doğduğu, başta 
Tanri’nin Oğlu kabul edilen Hz. İsa’nin dünyaya geldiği, topraklari 
üzerinde havarileri ile birlikte dolaştiği, Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. 
Meryem olmak üzere birçok Hiristiyan azizinin mezarlarinin bulun-
duğu yer olarak Hiristiyanlik açisindan da ayni değerde kutsanmakta, 
Hac merkezi olarak kabul edilmektedir. Hz. İsa’nin yargilandiği ve 
çarmiha gerildiğine inanilan Golgota Tepesi, vaazlar verdiği Zeytin 
Daği, tutuklandiği Getsamani Bahçesi, çile ile yürütüldüğü Elemli 
Yol’u barindirmasi açisindan Kudüs şehri çok daha önem arz eden 
bir mekândir. Bu topraklarda yaşamiş ve gömülmüş bulunan, her iki 
dinin değer verdiği peygamberler ve Hiristiyanlikça aziz kabul edilen 
bazi isimler, İslam ve Müslümanlar açisindan ayni anlamda değerli 
olduğundan bölge, onlarin anlam dünyasinda da önemli bir yer iş-
gal etmektedir. Hz. Muhammed’in İsra yolculuğu ve Miraç esnasin-
da önemli bir duraği olan Mescid-i Aksâ ise, İslam ve Müslümanlar 
için Kâbe ve Mescid-i Nebi’den sonra üçüncü Harem-i Şerif olarak 
isimlendirilmektedir. Fethedildiği andan itibaren Müslümanlar için 

170 Gen. Bil. İçin Bkz.: Pinar Özden Cankara, a.g.e.
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sahabelerden başlayarak birçok önemli ismi topraklarinda barindir-
masi açisindan hem Kudüs, hem de Filistin bölgesi vazgeçilmez bir 
bölgedir.

Bu üç din mensuplari, Filistin topraklari Müslümanlarin elinde iken 
burada hoşgörü, huzur ve din hürriyeti içerisinde varliklarini devam 
ettirmişlerdir. Bugün, gerek Siyonist aktiviteler gerekse bu aktivi-
telere destek olan ve kiyameti çabuklaştirmayi amaçlayan Funda-
mentalist Evanjelistler, bölgede Müslümanlarin yaşamasina izin 
vermemek için ellerinden geleni yapmaktadirlar. Bu amaca yönelik 
olarak İsrail güvenlik güçleri farkli bahanelerle Harem bölgesine 
girmekte, Mescid-i Aksâ’yi ve Kubbet’üs-Sahrayi kapatmakta, bel-
li yaş üzerindekileri buraya almamaktadir. Kisacasi Filistin gerek 
dünya, gerekse Müslümanlar açisindan Ortadoğu’da kanayan bir 
yara gibi varliğini muhafaza etmektedir.
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