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KADiM ŞEHiR: KUDÜS-2

Prof. Dr. H. AHMET ÖZDEMiR*

1Bir önceki yazımızda değindiğimiz gibi Kudüs 
tarihi neredeyse insanlık tarihi kadar kadimdir. 
Şehrin tarihini insanlığın ikinci atası, bir başka de-
yişle ikinci Adem kabul edilen Hz. Nuh’a ve onun tu-
fandan sonra dünyayı oğulları arasında taksimine 
değin götürmek mümkün gözükmektedir. Ham’ın 
veya Sam’ın oğullarından Ken’an tarafından ku-
rulduğuna inanılan bu antik kente, eski çağlardan 
itibaren merkeziyle ve çevresiyle birlikte büyük 
kutsiyet  atfedilmiştir. Bu konuda Yahudilik, hıristi-
yanlık ve İslamiyet aynı bakış açısına sahiptir.

Kudüs bölgesi, Hz. İbrahim’in Ur’dan bölgeye 
göç etmesiyle birlikte daha bir önem kazanmıştır. 
Ebü’l-enbiya (Peygamberlerin Atası) olarak anılan 
bu yüce peygamberin ve neslinden gelen daha 
pek çok peygamberin Kudüs ve civarındaki diğer 
kentlerde veya yakın mekanlarda medfun  olması 
bölgenin önemini arttırmıştır.

Kudüs ve civarı, bütün dünya toprakları gibi ta-
rihi dönemler boyunca çok farklı kavimler arasın-
da el değiştirerek bugüne gelmiştir. Yahudiler Filis-
tin’in ezeli ve ebedi yurtları olduğunu ileri sürerler. 
Tarihi veriler ışığında değerlendirildiğinde söz ko-
nusu iddianın tutarsızlığı, burasının asla onların 
ezeli yurdu olmadığı anlaşılacaktır. Ebedi yurdu 
olmadığı, olamayacağı ise yine o oranda apaçık 
bir gerçektir. Çünkü Kudüs bölgesini tarih boyunca 
Hz. Yusuf zamanında olduğu gibi kendi istekleriy-
le veya Buhtunnasr (Nebukadnezzar) yahut Titus 
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zamanında olduğu gibi başkalarının zorlamala-
rıyla kaç kez bırakıp gitmişlerdir. 

Kudüs ve civarındaki ikametleri bile her zaman 
mutluluk ve huzur getirmemiştir. Bazı devirlerde 
kendi aralarında bölünmüşler, şehri de bölmüşlerdir. 
Bazı devirlerde ise şehre girmeleri dahi yasaklan-
mış, buna kalkışanlar ölüm cezasına çarptırılmışlar-
dır. Zaman zaman şehrin putlarla doldurulmasına 
engel olamamışlar ve putperestlerle bir arada ya-
şamak mecburiyetinde kalmışlardır.

Hatta bizzat yahudiler, zamanla mabede say-
gısızlık etmeye başlamışlardır. Nitekim Hz. İsa Ku-
düs’e geldiğinde mabedin yahudilerce pazar yeri-
ne çevrilmiş olduğunu görmüş, bunu  engellemeye 
çalışmış ve Ahd-i Atîk’te mabedin bütün milletler 
için dua evi (mabed, ibadetgah) olarak yapıldığını 
(İşaya, 56/7), geçmişte “haydut ini”ne çevrildiği-
ni (Yeremya, 7/11) hatırlatmıştır (Markos, 11/15-17). 
Bu suçlamalar, yahudiler açısından katlanılabilir 
düzeyde olmadığı gibi aynı zamanda ciddi birer 
hakarettir. Ahd-i Cedîd’de mevcut bilgilerden ise 
Hz. Îsâ’nın orada İncil’i öğretmeye çalıştığı, fakat 
yahudi kâhin, yazıcı ve ihtiyarlarının buna karşı 
çıktıkları anlaşılmaktadır (Luka, 20/1-2).

Belki de Kudüs ve civarı uzun zamandır aradığı 
huzur ve mutluluğu ilk kez Müslümanların yöneti-
minde tatma  fırsatı  bulmuştur. Bu sayede hıris-
tiyanlar kendilerince kutsal sayılan mekanları ra-
hatça ve kendilerine sunulan hizmet ve imkanların 
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sağladığı kolaylıklar çerçevesinde ziyaret edebilir 
iken yahudiler de serbestçe inanma, istedikleri 
gibi ibadet etme ve dinen teşkilatlanma hakkına 
sahip olabildiler.

Bunun sebebi hemen herkesin bildiği veya 
onaylayacağı bir husus olsa gerektir. Dinler tari-
hinde önden gelenin bir sonrakini reddetmesi ve 
ona asla saygı duymaması, hatta neredeyse ha-
yat hakkı tanımaması adeta şaşmaz bir kural ha-
lini almıştır. Bu bakımdan yahudiler hıristiyanlara, 
hıristiyanlar müslümanlara kem gözle bakarlar. 
Aynı kural icabı yahudilerin müslümanları benim-
semediklerini söylemeye elbette gerek yoktur.

Halbuki kıdemin her zaman hakkı ve hakikati  
temsil etmediği bir gerçektir. Eski olmak haklı ol-
mak anlamına gelmez. Üstelik sonradan gelenle-
rin öncekilerin yanlışlıklarını tespit ve tashih etme 
özelliği yabana atılamaz.

Meseleye İslam açısından baktığımızda, Al-
lah Teala’nın yahudilerce ve hıristiyanlarca tahrif 
edilen, bozulan, yozlaştırılan, çığırından çıkarılan; 
kısacası “ifsat” edilen ve yüce katında “İslam” ola-
rak adlandırılan “dini” aslına irca ve yeniden sahih 
haliyle insanlığa “vahy etmek” üzere doğrudan 
müdahalesi söz konusudur.

Her ne  kadar yahudi ve hıristiyanlarca şiddet-
le reddedilse de, bugün gerek Tevrat ve türevleri, 
gerek İncillerle alakalı mevcut bilgiler ve bu kitap-
ların muhtevalarına  yönelik eleştiriler, İslam’ın bu 
köklü tezini ciddi anlamda destekler mahiyette-
dir. Konu, bu haliyle elbette başka yazıları ve derin 
çalışmaları hak edecek önemdedir.

Müslümanların kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de 
Allah, yahudi ve hıristiyanlarla ilişkiler ve onlara 
yapılacak muamelelerle ilgili geniş hükümler koy-
muştur. Hükümlerin İslamiyetin kök harflerini ve 
bir yerde anlamını oluşturan “silm” gibi daha çok 
“barış/esenlik” içerdiğini özellikle belirtmek gerekir. 
Mekke döneminde iken Hz. Muhammed’in müş-
riklerin/putperestlerin baskı, zulüm ve işkencesin-
den muzdarip müslümanlara hıristiyanların hakim 
olduğu Habeşistan’a hicret etme talimatı vermesi 
Kur’an-ı Kerim’de “ehl-i kitap” olarak anılan züm-
relere bakış açısına dair önemli ipuçlarındadır.

Allah’ın peygamberi Hz. Muhammed, kendi-
sine vahyedilen “dinin” kuralları uyarınca Medi-

ne’ye hicret yıllarından itibaren diğer inançlara ve 
inanç gruplarına karşı son derece geniş bir müsa-
maha ile yaklaşmıştır. Onun için Batı’da yaygınca 
görülen yahudilerin kitleler halinde katledilmesi, 
sürgüne tabi tutulması veya din değiştirmeye zor-
lanması İslam dünyasında görülmemiştir.

Bu çerçevede Müslümanlar Kudüs’ün fethin-
den sonra gerek hıristiyanlara, gerek yahudile-
re nasıl davranacaklarını en ince ayrıntılarına 
kadar biliyorlardı. Dolayısıyla Kudüs ve civarının 
uzun zamandır aradığı huzur ve mutluluğu ilk kez 
Müslümanların yönetiminde bulması doğal karşı-
lanmalıdır. Nitekim söz konusu huzur ve mutluluk, 
Haçlı saldırılarıyla bozulmuştur. Haçlı seferlerinde 
hıristiyan orduları, yolları üzerindeki tüm Yahudi 
yerleşim birimlerini talan ettiler ve Yahudileri kat-
lettiler. Onun için yahudiler Kudüs’ü Haçlılara karşı 
müslümanlarla birlikte savunmuşlardır. İleriki yıl-
larda  yahudiler yüzyıllar boyunca Müslümanların 
adaletini ve insancıl yaklaşımını özlemişlerdir.

Onlar hıristiyanlardan sadece Kudüs’te kötü 
muamele görmemişlerdir. Yedinci yüzyılda çeşitli 
Avrupa krallıklarında yahudilerin zorla vaftiz ol-
maları emri yayınlanmıştı. Endülüs’te Engizisyon 
mahkemelerinde yargılanan, işkence gören, ezi-
len, din değiştirmeye zorlanan yahudilere bu mu-
ameleleri reva görenler yine hıristiyanlardır; onları 
bu zulümden kurtaranlar da müslümanlar… 

Hıristiyanların yahudileri müslümanların be-
şinci kolu olarak görmesindeki temel gerekçe-
leri belki de müslümanlar tarafından böylesine 
iyi muamele görmeleridir. Mesele bu açıdan de-
ğerlendirildiğinde, İslam’ın zuhurundan itibaren 
hıristiyan halk arasındaki hikâyelerde ve kilise 
vaazlarında yahudilerle müslümanların ‘şeytanın 
dostları’ olarak anılması yadırganmayacaktır.

Yirminci asırda yahudilere aynı muameleyi bel-
ki daha kötü biçimde uygulayanlar da hıristiyan-
lardır. Bu konuda hıristiyanların farklı mezheplere 
mensup olmaları sonucu değiştirmemiştir. Nite-
kim 16. yüzyılda Martin Luther önderliğindeki Pro-
testan Reform hareketi de yahudi karşıtlığından 
ödün vermemiştir. Günümüzde yahudileri destek-
leyen hıristiyan grup olarak öne çıkan Evanjelistler 
de Protestanlığın bir alt koludurlar.

Evanjelizm, ilk kez protestan reformu sırasın-
da Martin Luther ve takipçileri için kullanılmıştır. 
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Özellikle Amerika’daki hıristiyan toplumunun tutu-
cu kanadını tanımlamaktadır.

Ne yazık ki mesele çok basit değildir. On do-
kuzuncu yüzyılda Protestanlığın Avrupa, bilhas-
sa Amerika’daki gelişimi çok karmaşıktır. Daha-
sı günümüz Protestanlığında eğilim ve anlayış 
farklılığı neredeyse sınırsız sayıdadır. Yirmi binin 
üzerinde kilise ve cemaatten söz edilmektedir. 
Bu yüzden Protestan teolojisi konusunda ge-
nelleme yapmak güç olduğu gibi net nüfuslarını 
belirlemek de güçtür.

Yine de Protestanlığın, hıristiyan dünyasında 
Katoliklik ve Ortodoksluk’la kıyaslandığında sayıca 
en küçük grubu oluşturduğu söylenebilir. Protestanlık 
alt gruplarından Evanjelistlerin sayısı ise çok daha 
azdır ama etki alanları oldukça geniştir. Amerika iç 
ve dış politikasında, dolayısıyla dünya siyasetinde 
hayli etkilidirler. Güya Hz. İsa’nın yeryüzüne gelişini 
kolaylaştırmak için dünyayı zorla bir kargaşa ve sa-
vaş ortamına sürüklemek istemektedirler.

Evanjelistlere “Siyonist hıristiyanlar” da denil-
mektedir. Onlara göre Tanrı’nın Evanjelikler için 
uhrevi ve Yahudiler için de dünyevi olmak üzere 
iki planı vardır. Öteki dinlere mensup insanlar ise 
Tanrı için önemsizdir.

Bu planlar gereği yahudiler, vaat edilmiş top-
raklara dönüp Büyük İsrail’i kuracak ve dünyaya 
egemen olacaklardır. Evanjelikler ise bu plana 
destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahirette 
gerçekleşecektir. 

Yalnız burada yahudiler için ciddi bir katliam 
söz konusudur. Çünkü Evanjelistlere göre yeniden 
yeryüzüne inen Hz. İsa›ya bugünkü rakamlarla 
sadece 150 bin kadar yahudi  inanacaktır. Geri 
kalan milyonlarca yahudi ise beklenen Armaged-
don Savaşı’nda yok edilecektir. Evanjelist-yahudi 
ittifakı yine bugünkü rakamlarla yaklaşık 6 milyar 
insanı yenerek yok edecek, savaştan sonra ise İsa, 
krallığını kurarak çoban misali bu 150 bin yahudiyi 
1000 yıl boyunca yönetecektir. Sonra hep birlikte 
cennete gideceklerdir! 

Belki de bu güç dengesini sağlayabilmek için 
bir nükleer, biyolojik savaş sonunda yeryüzünde-
ki insan nüfusunun ¾’ünün yok olacağını, savaşın 

da işte bu aşamadan sonra vuku bulacağını iddia 
etmektedirler. Siyonizmin İslam dünyası ve vaat 
edilmiş topraklar olarak tanımlanan bölgede 
yaşayanlar için nasıl korkunç bir tehdit ve tehlike 
olduğu açıktır. Fakat Evanjelizm de insanlık ve bü-
tün dünya için aynı oranda korkunç bir tehdit ve 
tehlikedir.

Bu arada Siyonizmin planlarının ve gelecek 
tasavvurunun Evanjelistlerle aynı olmadığını 
söylemeye gerek duymuyoruz. Küçük bir araştır-
ma sonucunda onların daha çok siyasi saiklerle 
bu planın ilk aşamasıyla ilgilendikleri söylenebilir. 
Ondan sonrası Evanjelistlerin inançlarının, bek-
lentilerinin tam aksi bir şekilde hatta tahminleri-
nin ötesinde bir acı sonla sonuçlanacaktır. Çünkü 
seçilmiş millet oldukları için öteki insanların zaten 
hiçbir önemi yoktur. Evanjelist olup olmamaları 
hiç fark etmez.

Müslümanların her iki senaryoya bakış açısı ay-
nıdır. Bu yüzden her iki grubun öncelikle ve özellikle 
müslümanları hedef alması şaşırtıcı değildir.

Fakat müslümanların, şu anda olan biteni se-
rinkanlı ve umursamaz bir şekilde seyreden dün-
yanın geri kalan kısmını, özellikle diğer hıristiyan 
mezheplerin mensuplarını uyarmak ve mücade-
lede yanına çekmek gibi ciddi bir görevi vardır. 
Çünkü Evanjelistler dışındaki hıristiyan mezhepler 
oldum olası yahudilik karşıtıdır. 

Elbette İslam’da anti-semitizm yoktur. Özelde 
Ortadoğu, genelde dünya barışını tehdit eden Si-
yonizmle mücadele etmek asıldır. Zaman zaman bir 
takım yahudi ve hıristiyanların mücadeleye destek 
vermesi küçük de olsa bir umut ışığı kabul edilebilir.

Kaldı ki, müslümanların adil yönetim ve karar-
larının hem tarihi rivayetler, hem de hala geçerli 
uygulamalar çerçevesinde nasıl barışçıl bir ortam 
oluşturduğu dillere destandır.

Mesela, hıristiyanlarca Hz. İsa’nın çarmıha ge-
rilmeye giderken geçtiği bütün yolları (makam) 
içeren, dahası naaşının bir süre tutulduğuna yahut 
toprağa verildiğine inanılan Kıyamet veya Kutsal 
Mezar Kilisesi’ndeki katafalkı veyahut mozole-
yi Falih Rıfkı Atay’ın verdiği bilgilere göre Cemal 
Paşa Osmanlı askerine ancak büyük güvenlik ön-
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lemleri altında temizletebilmişti. Çünkü hıristiyan 
mezhepler bu şerefin yalnız kendilerine ait olması-
nı diliyor ve bir başka mezhep mensubunun burayı 
temizlemesine asla izin vermiyorlardı. 

Bugün hala adıgeçen kilisenin kapı anahtarı 
aynı çekincelerle bir müslüman ailenin elindedir 
ve her gün bu ailenin bir ferdi tarafından törenle 
açılıp kapatılmaktadır.

Kıyamet/Kutsal Kabir Kilisesi’nde Hz. İsa’nın 
naaşının tutulduğu veya defnedildiği düşünülen 
yerin üzerindeki mermer yapı 500 yılın ardından 
Ekim 2016’da Osmanlı Sultanı 3. Osman’ın ferma-
nına (1757) uygun olarak açılabilmişti. Zira o te-
bası yahut uluslararası partneri olan hıristiyanları 
huzursuz etmemek amacıyla burada yapılacak 
en ufak değişiklik için tüm hıristiyan mezheplerin 
onayını öngörmüştü. Bu emir “adilane” vasfı sebe-
biyle hala geçerlidir ve bütün hıristiyan mezhep-
lerince tanınmaktadır.

Onun için Kudüs ve Filistin konusunda müslü-
manların devre dışı bırakılacağı her çözüm önerisi 
meseleyi çözümsüzlüğe götürecektir.

Siyonistler yahudileri Süleyman Mabedi’nin ka-
lıntılarını aradıklarına dair iddialarla oyalamakta 
ve göz boyamaktadırlar. Halbuki ilk mâbedin yeri 
konusunda bile farklı görüşler ileri sürülmekte-
dir. Yeri konusundaki tartışmalar bir yana, bu ilk 
mâbedden günümüze belki sonraları tekrar kulla-
nılan bazı taşları dışında bir şey kalmamıştır. Zira 
tarihi dönemler boyunca Mabed tekrar tekrar 
inşa edilmiş, kısacası yenilenmiştir.

Bâbil Hükümdarı II. Buhtunnasr (Nebukadnez-
zar), Kudüs’ü üçüncü işgali sırasında (m.ö. 586), 
şehri tamamen tahrip etmiş, yıkılan mâbedin kapı 
ve duvarlarından söktüğü altın kabartmalarla di-
ğer kıymetli eşyayı şehirden topladığı ganimetler-
le Bâbil’e götürmüştür. Bu şekilde başlayan Bâbil 
esaretinin Bâbil’in Persler tarafından zaptı ile (m.ö. 
539) sona ermesinin ardından Kudüs’e dönen ya-
hudi ileri gelenlerinden Zerubbabel ve arkadaşları 
mâbedi yeniden inşa etmiş (m.ö. 515) ve bu inşaat 
yirmi beş yıl kadar sürmüştür.

Mabedin Pompeus’un (m.ö.63), sonra Cras-
sus’un emrindeki Roma ordularının işgal ve yağ-

malarına uğramasını unutmamak gerekir. Ma-
bed, uzun zaman sonra I. Herod (Büyük Herod) 
tarafından genişletilerek yeniden yapılmıştır. Bu 
inşaat Hz. Îsâ’nın doğumundan 20 yıl kadar önce 
başlamış ve onun zamanında da sürmüştür. Gü-
nümüzde yahudilerin ilk Süleyman Mâbedi’nin bir 
bölümü olduğu düşüncesiyle önünde dua ettikleri 
ağlama duvarı, olsa olsa mâbedin Hz. İsa döne-
minde yenilenen bu çevre duvarının batıya düşen 
kısmının kalıntısı olabilir.

Titus kumandasındaki Roma ordusunun işgali 
sırasında (m.s. 70) hemen hemen tamamen yakı-
lan Kudüs’le birlikte mâbed de yıkılmış, şehir Had-
rien zamanında (117-138) yeniden imar edilirken 
Beytülmakdis’in yerine Jüpiter Capitolinus Tapı-
nağı yapılmıştır.

Kudüs’e ve Mabed’e itibarını iade etmek müs-
lümanlara kısmet olmuştur. Hz. Ömer, Kudüs’ün 
anahtarını teslim aldığında kendisi de bizzat çalı-
şarak Mescid-i Aksâ’nın (Süleyman Mâbedi?) hıris-
tiyanlık döneminde molozlar altında kalmış olan 
yerini temizletip Sahra›nın güneyindeki düzlükte 
cemaate namaz kıldırmış (Taberî, Târîḫ, II, 450), 
daha sonra da buraya bir mescid yaptırmıştır.

Müslümanların Mescid-i Aksa’ya yönelik inşa 
ve hizmet çalışmaları Haçlı istilasına kadar yoğun 
bir şekilde devam etmiştir.

Haçlı istilâsının ardından büyük kısmı Templier 
şövalyelerine verilen Mescid-i Aksâ’nın bazı bö-
lümleri ikametgâh ve erzak ambarına dönüştürül-
müştür. Diğer kısımları ise Latin kralları tarafından 
saray olarak kullanılmıştır. Bu dönemde başlanan 
kilise inşaatı tamamlanamamıştır. Selahaddin-i 
Eyyubi devrinde ve sonraki zamanlarda Kudüs’e ve 
Mescid-i Aksa’ya büyük emek verilmiştir. Memlükler 
ve Osmanlılar zamanında da buralara aynı şekilde 
büyük emek verilmiştir.

Kısacası tarih boyunca çok acılar çekmiş, adeta 
kanla sulanmış bu kutsal toprak parçasında barışın 
yolu müslümanlardan geçmektedir. Yukarıda an-
latmaya çalıştığımız üzere müslümanların aradan 
çıkması/çıkarılması halinde bölge/bölgede yaşa-
yanlar ve dünya/insanlık çok büyük bir tehlikeyle ve 
kural tanımaz bir vahşetle karşı karşıya kalacaktır.


