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KADiM ŞEHiR: KUDÜS

Prof. Dr. H. AHMET ÖZDEMiR

Bir şehir. Dünyanın gelmiş geçmiş en meşhur 
şehirlerinden birisi. Geçmişi milattan yüzyıllar ön-
cesine dayanıyor. İlk kayıtlara milattan çok önceki 
yüzyıllarda (19-18) rastlanıyor. Uzun tarihi boyun-
ca, defalarca yerle bir edilen, el değiştiren, saldı-
rıya uğrayan ve tekrar kurtarılan bir şehrin ta o ilk 
kayıtlardan beri adının Dârü’s-selâm, yani Selam/
Selamet/Barış/Esenlik Yurdu anlamına gelen keli-
melerle anılması ne kadar da ilginç!

Sonradan şehrin kutsiyetine vurgu yapılarak 
isimlendirildiği görülüyor. Burası zaman zaman 
Adalet Yurdu, İnananlar Şehri, Doğruluk Şehri, Al-
lah’ın Şehri, Mukaddes Şehir gibi adlarla da anılmış.

Müslümanlar da şehre çeşitli isimler vermiş olup 
bunların başında “bereket, mübarek olmak” anla-
mına gelen Kuds yer almaktadır. Beytü’l-makdis, 
İlya diye de adlandırılmıştır.

 Şehir o kadar kadimdir ki kuruluşu ve kurucusu 
hakkında kesin bilgi bulmak zordur. Konu hakkında 
tezler vardır. İnsanlığı Hz. Nuh’un oğullarından 
başlatan kutsal kitaplara dayalı anlayışla çağdaş 
bilim dallarının desteğiyle kalıntılarla, bulgularla 
ve belgelerle aydınlatmaya çalışan anlayış farklı 
sonuçlar ortaya koymaktadır. Bölge taksim edilir-
ken Hz. Nuh’un Ham veya Sam adlı oğlundan to-
runu Ken’an’a verilmiş ve şehri o kurmuştur. Nitekim 
ona nispetle bölgeye Ken’an İli  denilmiştir. İslâm 
tarihçilerine göre ilk kurucuları ve yerleşimcileri 
Amâlika kavmidir. Kur’an’da anılmayan Amâlika’nın 
İslâmî kaynaklara Benî İsrâil rivayetlerinden geçtiği 
açıktır. Şehir ilerleyen devirlerde Asya kökenli oldu-
ğu öne sürülen Hurriler’in eline geçmiş ve bu kavim 
şehirde imar faaliyetlerinde bulunarak yeni yapılar 
inşa etmiştir.

Günümüzde İsrailliler, Filistin’in ezeli ve ebedi 
yurtları olduğunu ileri sürerler. Halbuki Ken’aniler, 

Amalika ve Hurriler yine kendi kutsal kitapları tara-
fından bölgenin önceki sahipleri ve yerlileri olarak 
nitelendirilmektedir. Dolayısıyla bu durum kendi 
kutsal metinlerince yalanlanan boş bir avuntudan 
öte geçmemektedir. Yahudilerin, soyundan gel-
diklerini kabul ettikleri şahıs malum Hz. İshak’tır. İs-
hak peygamber de malum Hz. İbrâhim’in oğludur. 
Hz. İbrahim Urludur ve yaşadığı olaylar yüzünden 
ailesiyle birlikte önce Harran’a, oradan Ken‘ân’a 
gitmiştir. 

İlginçtir, Hz. İbrahim’in kenti Kudüs değil el-
Halil’dir ve bu şehir Yahudilik, Hıristiyanlık ve 
Müslümanlık tarafından kutsal sayılır. Çünkü Hz. 
İbrâhim, İshak, Yakup ve onların bazı zevceleriyle 
apokrif kaynaklara göre Hz. Yûsuf’un kabirleri bu-
radadır. Hatta el-Halîl müslümanlar arasında Ku-
düs’le birlikte Haremeyn-i şerîfeyn adıyla anılır.

Hz. İbrahim Ken’an İlinde yaşanan bir kıtlık se-
bebiyle Mısır’a gitmiş, oradan hanımı Sare, Sare’nin 
cariyesi Hacer ve kendi yeğeni Lut ile Kenan İli’ne 
dönmüş, burada Mısır’dan getirdikleri ile birlikte 
serveti daha da artmıştır.

Yine kendi kutsal metinlerine göre burada o 
zamanlar Amoriler yaşamaktadır ve Hz. İbrahim 
zor durumda kalan yeğeni Hz. Lut’u onlarla ittifak 
yaparak düşmanlarının elinden kurtarmayı ba-
şarmıştır. Derken hâlâ çocuksuz olan Sâre câriyesi 
Hâcer’i kocasına vermiş ve Hz. İbrâhim’in ondan 
oğlu Hz. İsmâil dünyaya gelmiştir. Hz. İsmâil’in do-
ğumundan uzun yıllar sonra bu defa karısı Sâre’den 
ikinci oğlu İshak doğmuştur.

Hz. İshak’ın oğlu Hz. Yakup’un oniki oğlu 
olmuştur. Bunlardan Yusuf yaşadığı bir dizi olayan 
sonra Mısır Hazinedarı veya Maliye Bakanı olur. Ba-
bası Hz. Yakup’u ve ailesini Mısır’a getirtir.

Bir adı da İsrail olan Yakupoğulları Hz. Mu-
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sa’nın yaşadığı zamana kadar Mısır’da kalırlar. 
Ama artık itibar kaybetmişler, köleleştirilmişlerdir. 
Hz. Musa başından geçen bir çok olaydan sonra 
İsrailoğullarını Mısır’dan çıkararak Kenan İli’ne ge-
tirir. Mısır’dan ayrıldıktan ve çölde kırk yıl kaldıktan 
sonra Filistin topraklarına giren İsrâiloğulları ken-
dilerine saldıran Kudüs Kralı ile müttefiklerini mağ-
lûp etmiş fakat Yebusîler’in hâkim olduğu Kudüs’e 
girememişlerdir. Şehir Hz. Dâvûd’un zaptına kadar 
Yebusîler’in elinde kalmıştır. Kudüs’ü krallığın mer-
kezi yapan Dâvûd burayı güçlendirmiş ve imar 
etmiştir.

Hz. Dâvûd’dan sonra oğlu Süleyman yedi yıl 
içinde Kudüs’te muhteşem bir mâbed (Mescid-i 
Aksâ) inşa etmiştir. Hz. Süleyman’ın vefatı üzerine 
krallık ikiye bölününce Kudüs güneydeki Yahuda 
Krallığı’nın merkezi olmuştur.

Sonraki dönemlerde çeşitli devletler tarafın-
dan yıkılan yağmalanan Kudüs gelişmeye ve nü-
fusunu arttırmaya devam etmiş, yöneticileri ise 
tahriplerin izlerini silmeye, depremlerin verdiği za-
rarları gidermeye çalışmışlardır. Sıklıkla kuşatılan 
şehir, bazen veba salgınlarının yardımıyla, bazen 
kahramanca savunmasıyla kuşatmayı atlatmışsa 
da bazen de başarılı olamayarak düşmüştür.

Fakat şehrin tarihindeki iki önemli işgal ve sür-
gün diğerlerine göre daha büyük derecede tahri-
bat ve gerilemeye sebebiyet vermiştir.

İslam tarihçilerince genelde Buhtunnasr ola-
rak anılan Bâbil Kralı Nebukadnezzar’ın Kudüs’e ilk 
girişi kısmen az zararla atlatılmıştır. Kral, pek çok 
insanla birlikte mâbedin değerli eşyalarını gö-
türmüş, burayı kendisine bağlamıştır. Üç yıl sonra 
çıkan isyan üzerine Kudüs’e ikinci defa giren Ne-
bukadnezzar, bu defa mâbedin kalan eşyalarıyla 
birlikte yeni kralı da Bâbil’e götürmüş, onun yerine 
başka bir kral atamıştır. On yıl sonra Nebukad-
nezzar’ın üçüncü defa Kudüs’e yürüyerek şehri 
kuşatması sırasında had safhada bir açlık baş 
göstermiş, nihayet şehir düşmüş, mâbed, saray ve 
genel olarak Kudüs ateşe verilmiş, duvarlar yıkılmış 
ve halkın bir kısmı sürgün edilmiştir. 

Kur’an’da da telmihte bulunulan (el-İsrâ 17/4-5) 
bu hadise üzerine bazı yahudi zümreleri Hicaz’daki 
çeşitli şehirlere, bu arada Yesrib’e yerleşmişlerdir. 
Kudüs elli yıl boyunca harap halde kalmış ancak 
bir dizi gelişme ve iyileşmeyi müteakip birkaç yüzyıl 
sonra toparlanabilmiştir.

Bâbil esareti sonrasında Pers hâkimiyeti, Ma-
kedonyalı Büyük İskender’in şehri alması, ard arda 
yaşanan savaşlar, Mısır ve Selefkiler’in (Selevkos-
lar) egemenliği, mabede Yunan ilâhlarının heykel-

lerinin yerleştirilmesi, isyanlar, Helenistik dönemin 
ardından Pompeus işgali, mâbedin yağmalan-
ması, şehrin Partlarca zaptı, Büyük Herod devri 
onarımları, çeşitli yapıların yanında mâbedin yeni-
den inşasına başlanması birbirini izleyen ve Kudüs 
tarihinde önemli yer tutan olaylardır. 

Bâbil Kralı Nebukadnezzar’dan sonraki ikinci 
büyük yıkım, Romalı kumandan Titus eliyle gerçek-
leşmiştir. Titus kuşatmasında mâbed ve hemen 
hemen bütün şehir yanmıştır. 

Yahudilerin direnişi fayda vermemiş ve İmpa-
rator Hadrien zamanında Romalılar Kudüs’ün ha-
rabeleri üzerinde yeni bir putperest şehir kurarak 
adını da Colonia Aelia Capitolina koymuşlardır. 
İşte bu Aelia (Ar. İlyâ) adı uzun asırlar varlığını koru-
muştur. İmparator Konstantinos kaldırana kadar, 
şehre girmeye kalkışan yahudiler ölüm cezasına 
çarptırılırdı.

Sâsânîler tarafından işgal edilen Kudüs’ü 
(614), Bizans İmparatoru Herakleios kurtarmıştır 
(629).  Hıristiyanlar, Hz. Îsâ’nın sözlerine hürmeten 
Süleyman Mâbedi’ni yeniden inşa etmeyi reddet-
tiklerinden burası müslümanların fethine kadar 
(638) harabe halinde kalmıştır.

Kur’an’da bu şehirden çevresi mübarek kılınan 
el-Mescidü’l-Aksâ şeklinde bahsedilmiş (el-İsrâ 
17/1), ayrıca bulunduğu bölge “mukaddes toprak” 
(el-Mâide 5/21), “iyi, güzel bir yer” (Yûnus 10/93) 
olarak nitelendirilmiştir. 

Hadislerde ise Mescid-i Aksâ’nın, ziyaret ama-
cıyla seyahat etmeye değer üç mescitten biri ve 
yeryüzünde Mescid-i Harâm’dan sonra inşa edilen 
ikinci mescid olduğu belirtilmiştir.

Hicretten önce iki veya üç yıl süreyle Hz. Pey-
gamber’in Kâbe’yi önüne almak suretiyle Kudüs’e 
yönelerek namaz kıldığı ve Medine döneminde on 
altı veya on yedi ay bu uygulamanın devam ettiği, 
daha sonra kıblenin Kâbe’ye çevrildiği bilinmekte-
dir. Mescid-i Aksa müslümanların ilk kıblegahıdır.

Hz. Peygamber’in, İsrâ ve ardından mi‘rac mû-
cizelerinde Mescid-i Aksâ’ya gitmiş olması müslü-
manlar için bu şehrin önemini arttırmıştır.

Hz. Ömer’in halifeliğinde Bizans topraklarını 
birbiri ardınca fetheden İslam orduları  nihayet Fi-
listin’i bütünüyle fethetme aşamasına gelmişti. İs-
lâm orduları Hıristiyanların bölgedeki kutsal mer-
kezi Kudüs’ü Ebû Ubeyde b. Cerrâh kumandasında 
kuşattılar. Aman dileyen ve müslümanların Suriye 
şehirleriyle yaptıkları anlaşmalara benzer bir an-
laşmanın kendileriyle de yapılmasını teklif eden 
Kudüs halkı şehri bizzat halifeye teslim etmek is-
tediğini bildirdi. Hz. Ömer, Kudüs’e gelerek şehri 
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Patrik Sophronios’tan teslim aldı ve anlaşmayı im-
zaladı (17/638). Kudüs halkıyla yapılan bu anlaşma 
temelde cizye ve haraç karşılığında mal ve can 
güvenliğini, din ve ibadet hürriyetini içermekteydi.

Hz. Ömer Kudüs’te bir cami inşa edilmesini ve 
şehrin idare merkezi yapmasını tavsiye etti.

Hz. Osman da Kudüs’e önem verdi ve bazı vakıf-
lar kurdu. Kudüs, Emeviler devrinde Halifelere biat 
edilen bir merkez, halifelerin sıkça ziyarete geldiği, 
valilerin atanmayı tercih ettiği prestijli bir şehir ko-
numuna yükseldi. Şehir önemini korumuş, geçirdiği 
imar ve iskân faaliyetleri neticesinde müslüman 
nüfusu giderek artmıştır.

Abbâsîler’in iktidarında Kudüs, İslâm dünyasın-
da Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal şehir 
olma özelliğini sürdürmüştür.

Şehirde yaşayan veya ziyarete gelen hıristiyan-
lar da müslüman idarecilerin ve hıristiyan impara-
torların Kudüs’e verdikleri önemden istifade ettiler. 
Şehirdeki yahudiler de din ve ibadetlerinde ve dinî 
teşkilâtlanma konusunda serbest idiler. 

Kudüs, önemli bir ilim ve öğretim merkezi haline 
geldi. Ulema ve sufilerin Kudüs’te bulunması şehri 
daha cazip hale getirdi. Aynı zamanda güvenli bir 
kentti. Bununla birlikte bazen salgın hastalık, dep-
rem ve kıtlık gibi tabii âfetlerden, ayrıca isyanlar-
dan etkilendi.

Tolunoğulları’nın eline geçen Kudüs uzun bir 
süre Kahire merkezli devletlerce idare edildi. Bu 
anlamda İhşîdîler ve Fâtımîler bir ara şehre hakim 
oldular. Fâtımîler devrinde Filistin ve dolayısıyla 
Kudüs, çeşitli bedevî grupları arasındaki mücade-
lelere sahne oldu. Kudüs, Fâtımîler’den sonra çey-
rek asır boyunca Selçuklu-Türkmen hâkimiyetinde 
kaldı.

Haçlılar yaklaşık üç yıl süren yürüyüşten sonra 
ilk kez 7 Haziran 1099 Salı sabahı Kudüs’e ulaştılar. 
Beş haftalık kuşatmadan sonra şehri düşürdüler 
(492/1099).

Müslümanlar Kudüs’ü fethettiklerinde Hz. Ömer 
hıristiyanlara can ve mal güvenlikleri konusunda 
söz vermiş, onların haklarını belirten bir anlaşma 
imzalamıştı. Haçlılar ise tam aksine bir davranış-
la şehirde bulunan bütün müslümanları, hatta 
müslümanlara yardım ettikleri gerekçesiyle bütün 
Mûsevîler’i öldürerek dünyada eşi görülmemiş bir 
vahşet örneği sergilemişlerdir. Haçlı tarihçisi Ful-
cherius, şövalyelerin ve askerlerin Müslümanlar’ın 
yuttukları altınları bağırsaklarından çıkarmak için 
karınlarını deştiklerini, şehri baştan sona tarayarak 
hiçbir canlı bırakmadıklarını, bütün evlere girip ne 

buldularsa yağmaladıklarını anlatır.
Haçlılar evlerde, camilerde ve yollarda bulu-

nan herkesi kadın, çocuk demeden öldürmüşler-
dir. Mescid-i Aksâ’ya sığınmış olanlar bile kılıçtan 
geçirilmiştir. Tarihçi Raimundus, görgü tanığı sı-
fatıyla mâbedlerin bulunduğu bölgeye (Harem-i 
şerif) giderken cesetlerin ve dizlerine kadar çıkan 
kan birikintilerinin içinden geçmek zorunda kaldı-
ğını söyler. 

Katliam bütün dünyada dehşet uyandırmıştır. 
Kurbanların sayısı kesin olarak belli değildir. Ku-
düs’te mevcut bütün müslüman ve Mûsevîler’in ta-
mamı insafsızca öldürülmüştür. Bu katliam ve vah-
şet Nebukadnazzar’ın ve Titus’unkilere denk, hatta 
onları geçebilecek bir seviyede değerlendirilebilir.

Müslümanlar Haçlılar’ı ülkelerinden sürüp at-
mak için iki yüzyıl mücadele etmek zorunda kaldı-
lar.

İslâm hâkimiyetinde 461 yıl kalmış olan Kudüs’te 
müslümanlar hıristiyanların haklarını korumuş, din-
lerine saygı göstermişlerdi. Fakat şimdi her şey de-
ğişiyordu. 

Haçlılar Kudüs’te bütün müslüman eserlerini 
yağmaladılar. Camiler kiliseye çevrildi veya başka 
maksatlarla kullanıldı. Yeni kiliseler yapıldı. Kudüs 
tam bir hıristiyan şehri haline geldi. Müslüman ve 
yahudilerin şehirde sürekli kalmasına izin verilmedi.

Kerek hâkimi Renaud de Châtillon’un 1185’te 
Kahire’den Dımaşk’a giden bir müslüman kervanı-
na saldırması Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin sabrını ta-
şırdı. Selâhaddin, 4 Temmuz 1187’de Hittîn mevkiin-
de yapılan savaşta Kudüs krallık ordusunu yok etti. 
Bu olayın ardından müslümanlar Kudüs Krallığı’na 
ait şehir ve kaleleri süratle geri almaya başladılar. 
Birkaç hafta içinde büyüklü küçüklü elli iki şehir fet-
hedilmiş, sıra Kudüs’e gelmişti.

Selâhaddîn-i Eyyûbî, Kudüs’ün teslimi için Haçlı 
heyetiyle yaptığı görüşmelerden sonuç alamayın-
ca şehir üzerine yürüdü. Haçlılar on gün sonra tes-
lim şartlarını konuşmaya geldiler.

Selâhaddin çok az bir fidye ödemek şartıy-
la halkın şehri terketmesine izin verdi. Haçlılar kırk 
gün içinde erkek başına 10, kadın başına 5, çocuk 
başına 2 dinar fidye ödeyeceklerdi. Ayrıca para 
bulamayan binlerce kişi meccanen serbest bıra-
kıldı. Buna karşılık hıristiyan tarikatları kendi men-
suplarını kurtarmak için tek kuruş bile harcama-
dılar. Patrik de sadece kendisi için 10 dinar ödedi; 
sahip olduğu altın ve gümüş, ayrıca arabalar do-
lusu servetiyle Kudüs’ten çıkıp gitti. Selâhaddin’in 
bu insanca davranışı Kudüs’ü zapteden Haçlılar’ın 
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vahşetiyle tam bir tezat teşkil etmekteydi.
Mi‘rac kandiline denk düşen 27 Receb 583 (2 

Ekim 1187) Cuma günü Selâhaddin Kudüs’e girdi. 
Haçlılar’ın seksen sekiz yıl önce kana buladıkla-
rı şehirde hiçbir taşkınlık yapılmadı, müslümanlar 
zaferi olgunluk içinde kutladılar. Haçlılar Kudüs’ten 
çıkıp giderken Ortodoks ve Ya‘kūbî hıristiyanlar şe-
hirde kaldı. Mûsevîler’in de şehre yerleşmesine izin 
verildi. Hıristiyanlara ait kutsal yerlerin idaresi Or-
todoks kilisesine teslim edildi. 

Sonraki yıllarda Kudüs’ü ele geçirmeye uğraşan 
Haçlılar’ın girişimleri başarıya ulaşamadı.

Yalnız İmparator II. Friedrich, düzenlediği Haçlı 
seferi sırasında 626 (1229) yılında Eyyûbî Hükümdarı 
ile anlaşarak on yıl süreyle Kudüs’e sahip olma 
hakkını elde etti. Bu olay İslâm dünyasını çok üzdü. 
Dımaşk’ta umumi mâtem ilân edildi. 

Hârizmliler, Eyyubilerin çağrısı üzerine 11 Tem-
muz 1244’te Kudüs’e girdiler ve Haçlıları şehirden 
söküp attılar.

Kudüs, Memlük Devleti’nin ilk kuruluş yıllarında 
(1250-1260) Suriye’deki Eyyûbîler ile Memlükler ara-
sında birkaç defa el değiştirdi.

Hilâl-haç mücadelesinin sembolü konumun-
daki Kudüs’ün Haçlı tehlikesinin ortadan kalkma-
sıyla birlikte siyasî açıdan önemi azaldı.

Memlükler, müslümanlarca üçüncü mukaddes 
şehir olarak benimsenen Kudüs’e büyük önem ver-
mişler ve şehri yeniden imar etmişlerdir. Sultanların 
Kudüs’e olan ilgisi Burcî Memlükleri zamanında da 
devam etmiştir. Ayrıca emîrler ve yakınları, zengin 
tüccarlar, ulemâ ve şehre başka bölgelerden göç 
etmiş kimseler de şehrin imar faaliyetlerine büyük 
katkıda bulunmuşlardır.

Yavuz Sultan Selim, Mercidâbık’ta Memlük-
ler’e karşı kazanılan zaferden sonra Halep, Hama, 
Şam üzerinden güneye doğru ilerleyerek 4 Zilhic-
ce 922’de (29 Aralık 1516) Kudüs’e geldi. Kudüs’teki 
Osmanlı yönetimi, 1831-1840 yıllarını kapsayan Ka-
valalı Mehmed Ali Paşa dönemi hariç Aralık 1917’ye 
kadar yaklaşık dört asır devam etti.

Osmanlı Devleti, Kudüs’ü yönetimi altına al-
dıktan kısa bir süre sonra ona atfettiği özel önemi 
gösterir icraatlara başladı.

Osmanlı merkez idaresinin zayıflaması Kudüs’ü 
de olumsuz etkilemiştir. 

Osmanlı döneminde Kudüs bölgesi hıristiyan-
ları arasındaki ilişkilerin gergin olduğu görülmek-
tedir. Latin kilisesine bağlı olanlarla Rum ve Ermeni 
kiliseleri mensupları arasında hıristiyanlarca kutsal 
sayılan mekânlarla ilgili haklar konusunda sürekli 

anlaşmazlık çıkmıştır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa kökenli kül-
türel, dinî, siyasî kuruluşlar Kudüs’teki yatırımlarını 
arttırarak sürdürdüler. Osmanlı Devleti, Kudüs’ü 
birçok yönden derinden etkileyecek olan bu geliş-
melere karşı bir taraftan Avrupa’nın müdahaleleri-
ni sınırlandırmaya, diğer taraftan da Kudüs şehrini 
modernleştirmeye çalıştı.

Siyasî alanda son dönemin en önemli problemi 
yasadışı yahudi göçü idi. Osmanlı Devleti, yahudi 
göçünü ve yahudilere toprak satışını engelleme 
girişimleri çerçevesinde birçok tedbir almasına 
rağmen mahallî ve milletlerarası kaynaklı sebep-
lerden dolayı tam anlamıyla başarılı olamadı.

1917 yılı Kudüs için bir kader yılı oldu. Balfour Dek-
larasyonu ile İngiltere yahudilerin bölgede siyasî 
bir varlık oluşturmalarını destekleyeceğini açıkladı. 
11 Aralık’ta da İngiliz askerleri Kudüs’e girdi. İngiliz 
işgali, Kudüs’teki sadece Haçlı işgaliyle kesintiye 
uğrayan yaklaşık 1200 yıllık müslüman yönetimini 
de sona erdirdi. Kudüs giderek İslâmî karakterini 
yitirmeye başladı.

Kudüs 1917-1920 yılları arasında İngiliz askerî 
yönetiminde kaldı. 1920 San Remo Konferansı’n-
da İngiltere’nin manda yönetimine verilmesiyle de 
1948’de İsrail Devleti’nin kuruluşuna kadar devam 
edecek İngiliz sivil yönetimi göreve gelmiş oldu.

Şehir içinde yahudi nüfusu Müslüman nüfusunu 
geçti. Müslüman ile yahudiler arasında dengeler 
tamamen altüst oldu. İngiltere, 1947’de Birleşmiş 
Milletler’e sunduğu Filistin’i paylaştırma planında 
Kudüs’e milletlerarası bir statü verilmesini önerdi. 

1948 savaşında İsrail Batı Kudüs’ü işgal etti. Ür-
dün ise eski şehri yani Doğu Kudüs’ü ele geçirdi. 
Böylece Kudüs Batı ve Doğu olmak üzere ikiye bö-
lündü. İsrail, Ocak 1950’de Birleşmiş Milletler karar-
larına aykırı olarak Batı Kudüs’ü başşehir ilân etti 
ve parlamento ile birlikte diğer önemli hükümet 
birimlerini oraya taşıdı. 

1967 savaşında şehrin tamamını işgal eden İs-
rail, bazen aşırı güç de kullanarak şehri yahudileş-
tirme çalışmalarına hız verdi. Birleşmiş Milletler’in 
birçok defa kınamasına ve karşı çıkmasına rağ-
men İsrail, Kudüs’ün İslâm karakterini zayıflatma 
politikalarına devam etti ve nihayet 21 Ağustos 
1980’de doğusu ve batısıyla birleşik Kudüs’ün İsra-
il’in ebedî başşehri olduğunu ilân etti.

Mücadele sürüyor. Kudüs Ömer’ini, Selahad-
din’ini bekliyor.


