
1

   
   

   
   

   
  G

Ü
N

DE
M

 A
N

AL
İZ

Seyfü'l-Kudüs Cihadından
İsrail'de

Kabine Değişikliğine
Dr. Abdulkadir TURAN



Seyf'ül-Kudüs 
Cihadından 

İsrail'de Kabine 
Değişikliğine

Konu

Seyf'ül-Kudüs Cihanından İsrail'de Kabine Değişikliğine

Hazırlayan

Dr. Abdulkadir TURAN

Tashih ve Eklemeler

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi

Kategori

Gündem Analiz

web Sitesi

sdam.org.tr

SDAM, Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi

İstanbul 2021

Yayın Kurulu

Bu yayının hakları SDAM Strateji Düşünce ve Analiz 

Merkezi’ne aittir. Bu yayın SDAM’ın izni olmaksızın 

yayınlanamaz ve çoğaltılamaz. Ancak kaynak göstermek

suretiyle alıntı yapılabilir. 



SEYF'ÜL-KUDÜS CIHADI'NDAN ISRAIL'DE KABINE DEĞIŞIKLIĞINE

3

 Giriş

2021 yılının Mayıs ayı başlarında dünya, yaşlı ve sivil bir Siyonist istilacıya karşı, genç 
bir Filistinli kadının “Sen, bizim evimizi çaldın!” çığlığıyla irkildi. Filistin davası, pek çok 
habere, pek çok sanat etkinliğine konu olmuş ama hiç bu kadar yalın duyulmamıştı. 

Yirmi üç yaşındaki Muna el-Kurd’un o acı çığlığını, Siyonistlerin Mescid-i Aksâ’ya 
yönelik “Bayrak Yürüyüşü” adını verdikleri ve Kudüs’ün 1967’de İsrail tarafından istila 
edilmesini sevinç çığlıklarıyla kutlayan etkinlik girişimlerine karşı, Kudüs murabıtlarının tek-
birleri izledi. 

Camilerin minarelerinden yükselen “Eyne Salâhaddin? (Selâhaddin Nerede?)” nidaları 
eşliğinde Gazze mücahidleri, HAMAS’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam’ın öncülüğünde 10 
Mayıs’ta İsrail’e savaş ilan etti ve uzun bir aradan sonra Filistin mücadelesi Kudüs merkezli 
olarak bütünlük kazandı. 1967’den önce istila edilen Filistin şehirlerinde dahi Filistin gençliği, 
İsrail aleyhindeki mücadeleye fiilen katıldı. 

İsrail gösterileri sınırsız şiddete rağmen bastırmakta başarısız olduğu gibi Filistin’e yö-
nelik sınırsız hava bombardımanlarından da sonuç alamadı. Buna karşı Siyonist yerleşimciler, 
Gazze’den atılan roket ve füzelerden dolayı konutlarından çıkmakta güçlük çekti. 21 Mayıs 
gününün ilk saatlerine kadar devam eden ve Siyonistler tarafından “mini savaş”, HAMAS ta-
rafından ise “Seyfü’l-Kudüs” adı verilen bu 11 günlük savaş, İsrail tarafından talep edilen 
karşılıksız ve koşulsuz bir ateşkesle sonuçlandı. Savaşın hemen ardından İsrail’de uzun süredir 
devam eden kabine kurma çalışmaları on iki yıllık Netanyahu iktidarının son bulmasıyla bitti; 
İsrail’de İhvân-ı Müslimîn (Müslüman Kardeşler) kökenli bir partinin de dışarıdan destekle-
diği yeni bir kabine kuruldu. 

III. İntifada olarak da değerlendirilen bu savaş, pek çok yönüyle Filistin mücadelesinde 
“Yaşlı ve Yorgun Siyonizme Karşı Genç ve Dinamik Müslüman Filistin Mücadelesi” başlığı 
altında toplanabilecek bir umuda işaret ediyor. 

Analizimizde söz konusu savaşı; arka planı, Siyonistlerin endişeleri ve Filistin mücade-
lesinin geleceği açısından değerlendirdik. 
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 SEYFÜ’L-KUDÜS’ÜN ARKA PLANI

Mescid-i Aksâ, İslam’ın üç mukaddes mekânından biridir. Bir dinin mukaddes mekânla-
rını idare ve tanzim edecek olan, yine o dinin mensuplarıdır. 

Birleşmiş Milletler’e (BM)’e göre de Kudüs İsrail işgali altındaki Filistin toprağıdır. BM 
Güvenlik Konseyi’nin Filistin’le ilgili sair kararları ve 252 No’lu kararına (1968) göre; İsrail, 
Kudüs’te işgalci kabul edilmektedir. Bir işgalci olarak İsrail’in Kudüs’ün yasal statüsünü değiş-
tirme eğilimi kapsamındaki, arazi ve mülklerin kamulaştırılması da dahil, tüm girişimleri ulusla-
rarası toplum adına meşru sözcü olarak BM tarafından reddedilmektedir.1 

İsrail, bu açık duruma rağmen Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu Harem’i “Beih ha-Mikdaş” 
diye Yahudi literatürüne göre adlandırmaktadır. Onu destekleyen Siyonist Hıristiyan Evanjelist-
ler de Harem için “Tapınak Tepesi” demektedirler. 

Siyonistler, Kudüs’ü Yahudi toprağı görmekte ve Müslümanların Kudüs’teki kadim var-
lığını istila saymaktadırlar. Onlar için, Müslümanlar, burada istilacı konumundadırlar. Mescid-i 
Aksâ, yıkılıp yerine kadim Yahudi tapınakları (Süleyman Mabedi) inşa edilmesi gereken bir 
Yahudi mekânıdır. Mescid-i Aksâ yıkılmalı, Kudüs’teki Müslümanlar öldürülmeli veya oradan 
çıkmaya zorlanmalıdır. 

Bu, siyonizmin Kudüs’le ilgili stratejisidir. Siyonist devleti İsrail, bu strateji çerçevesin-
de, “yerleşimci” diye Kudüs’ün etrafına sivil görünümlü Yahudi istilacı yerleştirmekte, Mescid-i 
Aksâ’yı “Ağlama Duvarı” tarafından yıkmaya doğru faaliyetlerini sürdürürken Kudüs’ü sivil 
görünümlü istilacılar üzerinden adım adım kuşatmaktadır.  

 Şeyh Cerrah Mahallesi’nin istilası, Mescid-i Aksâ’nın yıkılmasına hazırlık olarak 
kuşatılması stratejisi açısından sembolik olmayı da aşan bir öneme sahiptir. 

Semte adını veren Emîr Hüsameddin Hüseyin bin Şerafeddin İsa el-Cerrâhî, Kudüs fatihi 
Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin çevresindeki çok yönlü bilgelerden biridir. Âlim, mücahid, sufi ve cer-
rah bir hekimdir. Kimi rivayetlere göre onun kişisel doktorudur ve “cerrah” unvanı da buradan 
gelmektedir. 

Şeyh el-Cerrah, Kudüs’ün fethinden sonra surların kuzeyinde surlara sadece 1 km 
mesafedeki alana bir dergâh kurmuş, orada bir külliye inşa etmiş, 1201’de vefat ettiğinde orada 
gömülmüş ve o külliye etrafında bugün Şeyh el-Cerrah Mahallesi denen bir yerleşim alanı oluş-
muştur.2 

Bir zamanlar bağlık bahçelik yapısıyla şehrin güzel bir mesire alanı olan bu semt, 19. 
yüzyılın sonlarında Yahudilerin ilgisini çekmiş ve devrin memurlarının ihmaliyle Yahudiler bu-
raya yerleşmeye başlamışlardır. Buna ek olarak Şeyh el-Cerrah zaviyesinin etrafında Müslüman 

1  https://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/46F2803D78A0488E852560C3006023A8
2  Mucîruddîn el-Hanbelî, el-Unesü’l-Celil bi Tarihi’l-Kuds ve’l-Halil, c.2, s.100. 
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yerleşimi de çoğalmış, bir cami inşa edilmiş ve Müslümanlar, mahalleyi Yahudi yerleşiminden 
uzak tutmaya çalışmışlardır. 

20. yüzyıldaki Filistin mücadelesini “En-Nekbetü’l-Filistiniyye ve Firdevsü’l-Mefkûd/
Filistin Nekbesi ve Kayıp Cennet” adlı eserinde kapsamlı bir şekilde anlatan Arif el-Arîf, kuzey-
de Nablus Yolu üzerindeki mahallenin stratejik önemine dikkat çekiyor. Henüz 1947’de mahalle 
halkı Siyonistlere karşı büyük bir direniş göstererek Filistin mücadelesindeki kahramanlığıyla 
örnek teşkil etmiş, Siyonistlerin zihin dünyasında öfke duyulacaklar arasında yerini almıştır. 

 Yahudi semtleri ile Kudüs arasında yer almakla da ayrıca bir öneme sahip olan mahalle-
de, 30 Kasım 1947’de İhvân-ı Müslimîn (Müslüman Kardeşler) Teşkilatı mensubu gençler, med-
rese talebeleri ve gönüllülerden oluşan Müslüman kuvvetlerle Yahudi istilacılar arasında şiddetli 
çatışmalar çıktı. 7 Ocak 1948’de Müslüman kuvvetlerin komutanı Muhammed Mahmud Cemil 
el-Hüseynî şehid oldu. Ama Müslüman kuvvetleri direnişi ilkbahar aylarına kadar sürdürerek, 
büyük bir direnişle sivil Yahudi istilacıları, İngilizlerin onlara verdiği desteğe rağmen mahal-
leden çıkardı. İngilizlerin 14 Mayıs 1948›de Filistin’den çekilmesiyle, Siyonist Irgun örgütü, 
mahalleyi istila girişiminde bulunduysa da 19 Mayıs 1948’de geri çekilmek zorunda kaldı ve 
Yahudilerin mahalleye yerleşmesine izin verilmedi.3 

Önemli bir kısmı Kürt ailelerden oluşan mahallenin bu direnişi, Siyonistlerin mahalleye 
yönelik öfkesine yol açtı. Mahalle 1967’de Kudüs’le birlikte istila edildiğinde Siyonistler, Müs-
lümanları mahalleden çıkarma ve daha önce burada yerleşik Yahudileri buraya geri getirme pro-
jelerini başlattılar. 

Geçmişin bağ ve bahçelerinin yerini Siyonistlere ait beton binaların aldığı mahalle gü-
nümüzde bir diplomatik konut semti olarak da kullanılıyor. Mahallede Türkiye’nin yanı sıra 
İngiltere, İspanya, İsveç, Belçika, İtalya, Fransa dahil birçok ülkenin diplomatik temsilciliği yer 
alıyor.4 

Mahallenin kadim sakinleri, bu devasa binalar ve temsilcilikler arasında kalan konutları-
nı terk etmemek için direniyorlar. Ama İsrail, Siyonist strateji çerçevesinde mahalle sakinlerini 
peyderpey yerlerinden ediyor ve onların evlerine dünyanın farklı noktalarından getirdiği Yahu-
dileri sivil görünümlü istilacı olarak mahalleye yerleştiriyor.

İsrail, meseleyi sözde yargısına havale edip zamana yayarak lehinde sonuçlandırmak is-
tiyor. Mahalle sakinleri, Osmanlı günlerinden kalan tapularını ibraz etseler de Siyonist yargı 
bu belgeleri kabul etmiyor ve konuyu dünyanın gözünden kaçırarak Siyonistler lehine kararlar 
aldırıyor. Şeyh Cerrah’ta, en son 28 ailenin konutu sakinlerinin elinden alınmak istendi, evlerin, 
bahçelerin bir tarafına Yahudiler yerleştirildi. 

Bu noktada İngiliz Kraliyet Yayını BBC’nin Ortadoğu Editörü Jeremy Bowen’in şu tes-
pitleri kayda değerdir: 

“Burada konu birkaç evin mülkiyeti konusundaki bir anlaşmazlık değil. Birbirini takip 

3  Arif el-Arif, “en-Nekbetü’l-Filistiniyye ve Firdevsü’l-Mefkûd”, c. 1, s. 184-192. 
4  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/dogu-kuduste-israil-guclerinin-saldirilarinin-odagindaki-tarihi-mahalle-seyh-cer-
rah/2240980 
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eden İsrail hükümetlerinin tümü tarafından benimsenen Kudüs’ü sürekli olarak daha Yahudi bir 
kent haline getirme stratejisinin parçası olması bakımından önem taşıyor. Kentin işgal toprağı 
sayılan alanlarına uluslararası hukuk çiğnenerek büyük Yahudi yerleşimleri inşa edildi. Son yıl-
larda hükümet ve yerleşimciler, Eski Kent duvarlarına bitişik Filistin evlerini tek tek ele geçirme 
mücadelesi veriyor.”5

İsrail, ikisi Şeyh Cerrah'ta ve ikisi güneyde Silvan'da olmak üzere dört bölgeyi hedef 
alıyor ve bunlar, 1967 savaşından bu yana İsrail’in Kudüs’teki Filistinlilerin geniş ölçekli olarak 
yerlerinden edilmesine yönelik ilk çabasını temsil ediyor.6 

Siyonistlerin sessizce uygulamak istedikleri planı, Muna el-Kurd isimli yirmi üç yaşın-
daki bir genç kız, sosyal medya üzerinden duyurunca Şeyh Cerrah’ta uygulanan plan dünyaca 
duyuldu. Ardından Mescid-i Aksâ ve çevresinde yaşananlar, Filistin İslâmî Direniş Örgütü HA-
MAS’ın “Seyfü’l-Kudüs (Kudüs Kılıcı)” olarak adlandırdığı 2021 Mayıs ayı cihadının önünü 
açtı.7

 İSRAİL’İ CESARETLENDİREN ETKENLER

Siyonizm, her gelişmeyi hedefleri doğrultusunda değerlendiren uzun soluklu bir strateji-
dir; güncel etkenleri önceden planlanan hedefleri için kullanır. 

İsrail’in son dönemde Filistin halkına ve Mescid-i Aksâ’ya karşı hareketlenmesini sağ-
layan etkenlerin başında ise eski Başbakan Binyamin Netanyahu ile ABD eski Başkanı Donald 
Trump arasındaki yakınlık olmuştur. 

Trump, ABD Başkanı olarak seçilir seçil-
mez (2016) makamını koruma endişesine düştü/
düşürüldü. Trump, konumunu korumak ve daha 
sonra, başkanlığı ikinci kez kazanmak için Ya-
hudilere ödün üstüne ödün verme eğilimindeydi. 
Netanyahu, bunu İsrail (ve dolayısıyla siya-
si geleceği) lehine fırsata dönüştürerek Trump 
Dönemi’ni Siyonizm için en üst kazanımlar 
dönemine dönüştürmek istedi. 

İkili, iç siyaset dengelerinin aleyhlerine ge-
lişmesinden dolayı en hızlı sonuç alabilecekleri bir alana yöneldi; Körfez ülkelerini baskı altına 
alarak Filistin’deki vakaları yönetmeye çalıştı. 

ABD, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdı (2017). Trump ve Netanyahu, ardından 
Abraham Anlaşması veya Yüzyılın Anlaşması olarak adlandırılan anlaşmayı Birleşik Arap Emir-

5  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57077510 
6  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57260155 
7  https://www.youtube.com/watch?v=wQj_uk1LPuU; https://www.facebook.com/watch/?extid=SE-
O----&v=1172407686556054 ; https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27117&-
LangID=E 

Şekil 1 : İşgalci İsrail askerlerinin Mescid-i Aksâya saldırısı
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likleri ve Bahreyn ile yapmayı başardılar (15 Eylül 2020).8 Bölgede Filistin aleyhine daha da 
kapsamlı bir “normalleşme” sürecine geçtiler. Suudi Arabistan’ın resmen olmasa da anlaşmanın 
tarafı olduğunun bilinmesi, Sudan ve Fas’ın bu “normalleşme” sürecine katılmalarıyla Arap ül-
kelerinin büyük kısmı, İsrail’e karşı mücadeleden tamamen çekilmiş sayıldı. İsrail, Filistin’in bu 
şekilde yalnızlaşmasından cesaret aldı. 

Ayrıca Netanyahu’nun siyasetteki kritik durumu ve İsrail’in her ABD başkanının göreve 
başlama sürecini lehine değerlendirme siyaseti de ABD’de Joe Biden’in henüz göreve başladığı 
bir süreçte Şeyh Cerrah Mahallesi gibi bir simgede İsrail’in harekete geçmesinde etkili olmuştur. 

ABD’deki Siyonist lobisinin de en azından bir kısmının Şeyh Cerrah Mahallesi’ndeki 
İsrail girişimlerini doğrudan teşvik ettiği bilinmektedir. 

1948’den önce Şeyh Cerrah’ta oturan Yahudileri temsil eden iki Yahudi derneği, Şeyh 
Cerrah’taki sözde mülklerini Yahudi sivil istilacıların Kudüs’e taşınması yönünde faaliyet göste-
ren ABD merkezli kuruluşlardan Nahalat Shimon Ltd’ye satmıştır. Bu kuruluş, Filistinleri, Şeyh 
Cerrah’ta istilacı gibi tanıtıyor, onlardan kira talep ediyor, buna karşı İsrail mahkemelerinde da-
valar açıyor. Siyonist mahkemeler, bu davalarda hep olduğu gibi sivil istilacılar lehine ve dünya 
Siyonizmi direktifleri doğrultusunda karar veriyorlar. Meselenin bu yanı İsrail’i de aşıp ABD 
merkezli Siyonist yapının vakalar üzerindeki etkisini ortaya koyuyor. Nitekim Kudüs’ün sözde 
belediye başkan yardımcılarından Fleur Hassan-Nahoum, dünya Siyonistlerinin diliyle konuşu-
yor; sivil istilacıların bölgeye yerleşmesinin engellenmesini, Yahudilerden arınmış bir Avrupa’ya 
atfen Nazilerin ortaya attığı Judenrein (Yahudilerden arınmış bölge) terimiyle anlatarak keskin 
bir çarpıtmayla “Doğu Kudüs’ün neden Judenrein olması gerektiğini anlamıyorum” diyor.

 FİLİSTİNLİLERİ HAREKETE GEÇİREN ETKENLER

Körfez ülkeleri geçmişten bu yana Filistin davasında etkisiz durdular. Yine de bu ülkeler, 
Filistinlilerin iş gücünden yararlanmak ve bu iş gücünün Filistin’e para aktarmasına izin vermek-
le Filistin mücadelesinde sosyal olarak bir yere sahiptirler. 

Bu ülkelerin Abraham Antlaşması ile Filistin mücadelesindeki pasif konumlarını terk edip 
Filistin mücadelesinin karşısında yer almaya başlamasının Filistinlileri ürkütmesi beklenirdi. 
Oysa Körfez ülkelerinin tutumu, Filistin halkında Filistin’in ancak bütünlük hâlinde harekete, 
Filistinliler maharetiyle kurtarılabileceği düşüncesinin pekişmesine ve Filistin halkının kendi 
imkânları ile ama bir bütün olarak harekete geçmesine vesile oldu. 

OLAYLARIN BAŞLAMASI VE SAVAŞIN III. İNTİFADA’YA DÖNÜŞMESİ 

         Seyfü’l-Kudüs cihadına vesile olan Mayıs 2021 vakaları, Şeyh Cerrah Mahallesi sakini 
Muna al-Kurd ile sivil istilacı bir Siyonist arasındaki diyaloğun sosyal medyaya yansıması ile 

8  http://sdam.org.tr/haber/172-israil-ulus-devlet-yasasindan-yuzyilin-anlasmasina/ ; https://www.csis.org/analysis/
strategic-impact-making-jerusalem-capital-israel 
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başladı.9 Muna al-Kurd, mahalle sakinlerinin yaşadıklarını dünyaya duyurarak dikkatleri Kudüs 
ve Filistin’e çekerken Siyonistler, 10 Mayıs’ta Mescid-i Aksâ’ya saldırma planı yapıyorlardı. 

İsrail Hahambaşı da Yahudilerin “Ağlama Duvarı”na ulaştıkları gerekçesiyle 10 Mayıs 
gösterilerini desteklerken her yıl yüzlerce fanatik saldırgan Yahudi, Müslümanları tahrik eden, 

aşağılayıcı gösterilerle Mescid-i 
Aksâ’ya saldırmaktadır. 

2021 yılında, 10 Mayıs 
günü; Ramazan Bayramı’na denk 
gelmekteydi. Ancak Trump’ın da 
başkanlıktan ayrılması sonrasın-
da siyasetteki konumu iyice kritik 
bir durum arz eden Netanyahu’nun 
da suiistimaliyle Siyonistler, 10 
Mayıs’ı bahane ederek Kudüs’te 
ibadet eden Müslümanları rahatsız 
etmeye başladılar. Onlara direnen 

Müslümanlar ise Siyonist polisler 
tarafından şiddet kullanılarak tutsak edildi. 

10 Mayıs’ta fanatik saldırgan Yahudilerin “Bayrak Yürüyüşü” adı altında düzenledikleri 
gösteriye karşı çıkan ve “Kudüs Murabıtları” olarak maruf olan, Kudüs erkek ve kadınlarından 
yaklaşık 300 kişi yaralandı. 

Mescid-i Aksâ, Ramazan ayında mabedi yıkılmak istenen bir halkın; dünyaca takdir edilen 
direnişine sahne oldu. Buna karşı İsrail, binlerce Filistinlinin kendilerine taş ve molotofkokteyli 
attığı gerekçesiyle Kudüs murabıtlarına karşı mermi kullandı.

10 Mayıs’taki bu saldırılara karşı HAMAS ve İslâmî Cihad, Kudüs Murabıtlarını des-
tekleme gayesiyle Gazze şeridinden İsrail’e karşı roket ve füze saldırısı düzenleme kararı aldı. 
Seyfü’l-Kudüs cihadını başlatan bu kararla HAMAS ve İslâmî Cihad, sivillere yönelik uyarılar 
yaptıktan sonra, aynı tarihte (10 Mayıs) Siyonist hedeflere doğru roket ve füze saldırısında bu-
lundular.10 

Kudüs camilerinden “Eyne Salahâddin (Salahaddin nerede?)” çağrıları yükselirken, 
1948’den bu yana ilk kez İsrail istilası altında olan Arap yerleşim alanlarında da Müslüman 
gençlik sokağa döküldü, polis araçlarını ateşe verdi, sokaklarda Müslümanlar ile Yahudiler ara-
sında çatışmalar yaşandı. 

15 Mayıs, İsrail’in kuruluşundan (14 Mayıs) bir sonraki gün, Filistinliler tarafından 
en-Nekbe (Büyük Felaket) olarak her yıl anılıyor. Şeyh Cerrah’taki olaylar istila altındaki top-
raklarda devam ederken, Filistin İslâmî Direniş örgütleri HAMAS ve İslâmî Cihad hareketleri 

9  https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/israilli-isgalciden-burasi-benim-evim-diyen-filistinli-kadina-ben-cal-
mazsam-baskalari-calacak-2218774 
10  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57061542; https://www.aljazeera.com/opinions/2021/5/26/isra-
els-divide-rule-and-erase-strategy-is-failing  

Şekil 2 : Filistin direnişi karşısında Demir Kubbe savunma sistemi başarısız oldu
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yayınladıkları ortak bildiride, 15 Mayıs Pazar gününü yeni bir İntifada’nın başlangıcı olarak ilan 
ettiler ve bütün Filistin halkını İsrail’e karşı direnmeye davet ettiler. 

Filistin direnişinden uzun süredir çekilmiş olan Ramallah bölgesinde de halk çağrıya uydu 
ve en-Nekbe Günü’nde Ramallah’ta büyük gösteriler yapıldı. Yerlerinden edildikleri için Ürdün 
ve Lübnan’da mukim Filistinliler de sınırlara gelerek gösterilere katıldılar.  Böylece Filistin’de 
III. İntifada olarak değerlendirilen, bütün tarafları kapsayan milli bir direniş süreci başladı.

HAMAS’ın İzzedin el-Kassâm kuvvetleri ve İslâmî Cihad, İsrail’in göstericilere karşı tu-
tumuna roket ve füzelerle karşılık verince Filistin’deki gösteriler aynı zamanda Gazze ile Siyo-
nistler arasında savaşa dönüştü. Siyonist şehirler, Gazze’den fırlatılan füze ve roketlerden dolayı 
içeri kapandı, daha önce görülmemiş bir şekilde Ben Gurion Havaalanı dahi uçuşlara kapandı.11

İsrail, dünyanın gözü önünde Gazze’deki sivil alanları bombaladı, kadın, yaşlı, çocuk 
demeden Filistinlileri katletti. 

İsrail’in saldırıları karşısında başta Türkiye ve Pakistan olmak üzere İslam dünyasında geniş 
çaplı gösteriler yapıldı.12 Avusturalya’dan ABD’ye bütün dünyaya yayılan gösterilerde seküler 
yaşam tarzına sürüklenmiş Filistinlilerin de görünmesi, Filistin mücadelesinde birliğin sağlan-
ması açısından dikkat çekti.13 

Filistinliler, dünya Müslümanlarının katkısıyla davalarını anlatmakta Siyonist propagan-
danın önüne geçtiler; Yahudiler’de bir fobiye dönüşen antisemitizmin dünyada yeniden güç ka-
zanacağı yönünde onları ve dostlarını endişelendirmeyi başardılar. 

İsrail saldırılarına karşı Mısır’ın Sina Yarımadası Müslümanlarının İsrail’e savaş talep 
ettikleri yönünde haberler yayılırken Mısır halkının tepkisini ortaya koymasına izin vermeyen 
Mısır cunta yönetimi Gazze’ye açılan Refah Sınır Kapısı’nı yaralılara müdahale sınırlamasıyla 
açtı; Gazze sınırına göstermelik tıbbı yardım aktardı.14   

10 Mayıs’ta başlayan İsrail saldırıları, 20 Mayıs’ta İsrail’in talebi; ABD, BM, Katar ve 
Mısır’ın girişim ve arabuluculuğuyla varılan ateşkes anlaşması ile daha sonra yaşanan bazı ihlal-
lere rağmen, 21 Mayıs Saat 02:00’de, genel olarak durdu. 

İsrail’in saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 kişi şehid oldu; rakamlar net olmamakla 
birlikte 1307 Filistinli de yaralandı.15

İsrail'in ateşkes talebi ve ateşkesi "karşılıksız ve koşulsuz" kabul etme-
si; Filistin halkı tarafından bir zafer olarak kabul edildi.16 Filistin halkı, za-
ferini kutlarken, İsrail'de Netanyahu'nun gidişatını kolaylaştıracak kadar si-

11  Abdulbari Atwan, https://www.raialyoum.com/index.php/category/%D8%B9%D8%B7%D9%88%D8%A7%-
D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8/ 
12  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/pakistan-da-israil-in-filistin-halkina-yonelik-saldirilari-protesto-edildi/2243460 
13  https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/mass-protests-against-israel-riots-break-out-in-berlin-pa-
ris-and-london-668333 
14  https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202105171044525306-israil-saldirilarinda-yaralanan-250den-fazla-filistin-
li-tedavi-icin-misira-tahliye-edildi/ 
15  https://www.aa.com.tr/tr/dunya/israil-ile-HAMAS-arasinda-varilan-ateskes-anlasmasi-yururluge-girdi/2249466 
16  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57206029 
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yasi bir sarsıntı yaşadı. Siyonitler, tarihi bir hayalkırıklığına sürüklendi.17   
 
 

YENİ SİYONİST KABİNE

İsrail’deki Siyonistler, dünyanın farklı bölgelerinden bir araya getirttirilerek oluşmuştur. 
İsrail Siyonist toplumu, bu yönüyle, bir tür parçaları arasında işlev ve renk uyumu bulunmayan bir 
toplama araç gibidir. İsrail’i ayakta tutan; ABD ağırlıklı dış devlet ve Yahudi diasporası finans-
man kaynaklarıdır. Bu finansman kaynakları ile oluşan ekonomik varlık, aynı zamanda birliğin 

de varlığını sağlamaktadır. Ancak bir-
liğin ekonomi üzerine oturması aynı 
zamanda Siyonist yönetimin sürekli 
ekonomik kaynakların kullanılmasıy-
la uğraşmasına da yol açmaktadır.18 

Netanyahu, seküler yaşam tar-
zına sahip bir Siyonisttir. Kendisinin 
ve ailesinin müsrif seküler yaşam tarz-
ları, İsrail’de sürekli tartışmalara ve 
yolsuzluk merkezli yargılamalara yol 
açmaktadır.19 Ancak Netanyahu, Siyo-
nistlerin seçeneksizliğinden dolayı, 
1996’dan bu yana Siyonistlerin siyasi 

maymuncuk anahtarı gibiydi ve son on iki yıldır fanatik Yahudilerin desteğiyle iktidardaydı. 

Seyfü’l-Kudüs cihadı, Netanyahu’nun daha fazla konumunu korumasını engelledi. Ne-
tanyahu, İsrail’in kuruluşundan sonra doğup Siyonist yapıda başbakanlık yapmış ilk isimdi. Do-
layısıyla ikinci nesle mensuptu. Üçüncü nesil siyasetçiler tarafından zorlandı ve nihayetinde 
Seyfü’l-Kudüs cihadıyla ilgili ateşkesten yirmi gün sonra konumundan çekilmek zorunda kaldı. 

Seyfü’l-Kudüs sürecinin en mühim yanı, 1967 öncesi Siyonist istilası altında bulunan 
Araplarla Siyonistler arasında tarihi bir ayrışmayı ortaya koymasıydı. 

Siyonistler, Filistin mücadelesinin resmiyette İsrail vatandaşı olan bu kesimlerce Gaz-
ze’nin verdiği savaşa katılım boyutunda desteklenmesinden ürktüler ve İsrail tarihinde ilk kez 
bir Arap partisinin yönetime katılmasına ikna oldular. 

Aralık 2018’deki siyasi krizden bu yana ilki 9 Nisan 2019, sonuncusu 24 Mart 2021’de 
yapılan dört seçimden sonuç alınamadı. Netanyahu, bu ara süreçte yeni bir başbakanın seçileme-
mesinden dolayı konumunu korudu. 

Son seçime, 38 partinin katıldığı düşünülürse Siyonistlerin nasıl bir kriz içinde olduğu 

17  https://www.jpost.com/opinion/israels-gaza-operation-is-like-no-other-military-op-in-history-opinion-668709 
18  https://www.timesofisrael.com/israel-seen-as-increasingly-corrupt-for-fourth-year-in-a-row-index-reveals/ 
19  https://www.bbc.com/news/world-middle-east-55949391 

Şekil 3 : Yeni Siyonist Kabinesi 
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anlaşılmış olur.20

Seçimde Netanyahu’nun 
partisi Likud; 30, onun en önem-
li rakibi Sol görüşlü Yair Lapid’in 
yönettiği Yeş Atid; 17 temsilci çıka-
rabildi. Ama yeni başbakan sadece 
7 temsilci çıkarabilen Yamina Parti-
si’ni yöneten Naftali Bennett olarak 
belirlendi. 

Bennett, Netanyahu’nun 

partisinden ayrılarak parti kur-

muş, faşist bir Siyonisttir. Ama 

Siyonistlerin seçeneksizliği içinde 

İhvân-ı Müslimîn (Müslüman Kar-

deşler) kökenli Raʿam Partisinin desteğini kabul etti. Böylece İsrail’in oluşumundan bu yana 

ilk kez bir Arap partisi İsrail koalisyonlarında yer aldı. 

Sekiz partiden oluşan yeni koalisyonda Arap bakan bulunmuyor. Ancak parti lideri Man-
sur Abbas’ın başbakanlık ofisinde Arap işlerinden sorumlu bir tür bakan yardımcısı olarak görev 
yaparak bazı kararlarda söz sahibi olacağı düşünülüyor. 

 SEYFÜ’L-KUDÜS SONRASI SÜREÇ

İsrail’de yeni yönetim 13 Haziran’da Knesset’teki oylamayı kazanarak iş başı yaptı. An-
cak 20 Mayıs’taki ateşkesten bu yana Filistinlilere yönelik ve aralarında bizzat Muna al-Kurd’un 
bulunduğu binlerce Filistinli hâlâ Siyonist polis merkezlerinde tutuluyor. Muna al-Kurd, 6 Ha-
ziran’da gözaltına alınıp birkaç saat sonra serbest bırakıldıysa da diğer Filistinliler için durum 
farklı.21 

Öte yandan fanatik saldırgan Yahudiler, 10 Mayıs’ta yapamadıkları sözde “Bayrak Yü-
rüyüşü”nü yeni yönetimin oluşmasından sonra yapmak istediler ve Mescid-i Aksâ’ya yürüdüler. 
Yahudiler, daha önce pek görülmemiş bir şekilde doğrudan Hz. Peygambere hakaret ettiler. 
Onların bu tutumları, bir yandan Filistin’deki direnişin İslâmîleşmesine bir tepki olarak değer-
lendirilebilir; öte yandan provokasyonda bulunarak yenildikleri çatışmaları yeniden başlatma 
hevesine bağlanabilir. Daha uç bir yorumla, Yahudilerin “Muhammed öldü!” diye slogan atma-
ları, Filistin mücadelesinin İslâmîleşmesine karşı bir tür sosyo-terapi, kendilerini sakinleştirme 
eylemi olarak da görülebilir. Yahudiler, İslâmîliğin gerçekten öldüğüne inanmak istiyorlar. Ama 
Filistin toprakları, onlara farklı şeyler söylüyor. 

HAMAS, Yahudilerin eylemlerine karşı 15 Haziran’da Yahudi yerleşimlerine doğru ba-

20  https://www.orsam.org.tr/tr/israilde-siyasi-kriz-23-mart-knesset-secimi/ 
21  https://www.aljazeera.com/news/2021/6/6/israeli-police-arrest-sheikh-jarrah-activist-muna-al-kurd 

Şekil 4 : 24 Mart 2021 seçimleri
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lonla uçurulan ateş bombaları fırlattı. Buna karşı İsrail de 16 Haziran’da Gazze’ye yeniden hava 
saldırısı düzenledi. HAMAS, saldırılar karşısında direnişinin devam edeceğini ilan etti.22 

Yeni İsrail yönetiminin “Bayrak Yürüyüşü” adı altındaki saldırgan Yahudilere karşı sergi-
leyeceği tutum, yönetimin fanatizm karşısındaki ilk sınavı kabul ediliyor.23 Fakat yaşananlar yeni 
yönetimin öncekinden çok da farklı bir karakterde olmayacağına işaret ediyor. 

              Fanatik saldırgan Yahudilerin eylemlerindeki en dikkat çekici hususlardan biri ise genç 
Yahudilerin eylemlere ilgi duymaması, eylemlerin önündeki Siyonistlerin yaş ortalamalarının 
elliyi geçmesi, buna karşı genç Yahudilerin adeta sürüklenerek eylemlerde yer almalarıydı. Si-
yonizm yanlısı basın, özellikle genç Yahudilere ait görüntüler verse de durumun öyle olmadığı 
yorumlardan açıkça anlaşılıyor.

              Öte yandan Siyonist polis, Yahudileri kışkırtmak için oyunlar kurmaya devam ediyor. En 
son bizzat Kudüs Bölge Mahkemesi, polisin bir Müslüman kadını arabasıyla Yahudileri ezmeye 
çalıştığına söylemeye zorladığını tespit etti.24 

          Saldırgan fanatik Yahudiler, yeni çatışmalar için provokasyonlarda bulunurken aşırı dü-
şüncelere sahip olmasına rağmen pek çok Yahudi isim ise antisemitizmin bütün dünyada ye-
niden güçlenmesinden endişe ediyor.25 İsrail’in tutumları bu iki kesim arasındaki çekişme ile 
Müslümanların direnişi karşısında şekil buluyor görünüyor.  

         Yahudiler, 10 Mayıs’ta başlayıp 21 Mayıs’ta son bulan 11 günlük “Mini Savaş” dedikleri 
Mayıs 2021 çatışmaları sırasında dünya genelinde 256 antisemitik eylem tespit ettiklerini öne 
sürüyorlar. Nisan ve Mayıs ayı antisemitik eylem artışının yüzde 465 olduğunu öne sürüyorlar. 
Bunların sadece yüzde 41-42’sinin İslâmî kesimden geldiğine de özellikle dikkat çekiyorlar. 

          Antisemitizmle Mücadele Grubu (Combat Anti Semitism Movement) CAM’a göre İngiltere’de 
11 gün boyunca antisemitizm yüzde 600 boyutlarına vardı ve antisemitik hareketler Yahudi ka-
dınlarına tacize kadar ulaştı. 

         Grup, eylemlerin İslâmî yapıların yanında hem Sağ hem Sol görüşlülerden geldiğini ve 
durumun “gerçekten kaygı verici” olduğunu öne sürüyor. 

         Grubun dikkat çektiği ülkelerden biri, İslam dünyası dışında en çok Filistinlinin bulunduğu 
Şili’dir. Şili’de yaklaşık 300 bin Filistinli var ve tamamına yakını Hristiyan’dır. Ama bu Hıristi-
yan kesim de 11 gün boyunca Filistin’i destekleyen etkinliklerde bulundu. Grubun sözcüsü bunu 
hiç ummadıklarını belirtiyor. 26

       Savaş sırasında genç Siyonistlere sosyal medya üzerinden antisemitizmle mücadele etme gö-
revi verilmişti. Ancak Siyonistler bu mücadelenin etkili olduğundan kuşkulu. Siyonist yetkililer, 
kaygıları giderdiğimizi düşünmüyoruz, diyorlar.27 

     Grubun endişeleri faşist Siyonist partilerin bir Arap partisini koalisyonda görmeye tahammül 
etmelerinin arkasındaki önemli bir etkeni açıklıyor gibi. 

22  https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-57493131 
23  https://edition.cnn.com/2021/06/15/middleeast/right-wing-flag-march-jerusalem-intl/index.html 
24  https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-police-tried-to-force-palestinian-to-admit-to-car-attack-at-
tempt-j-lem-judge-says-1.9921378 
25  https://blogs.timesofisrael.com/jewish-fears-about-rising-antisemitism-are-a-wake-up-call-to-america/ , 
26  https://blogs.timesofisrael.com/is-israel-losing-the-war-on-global-antisemitism/ 
27  https://www.timesofisrael.com/young-us-zionists-say-theyre-fighting-antisemitism-online-but-is-it-effective/ 
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 Sonuç ve Değerlendirme 

        Netanyahu, ailesi ile birlikte uyuşturucu, alkol ve fuhuşa uzak Siyonist bir gençlik hayali 
için örnek olacak bir lider değildi. Buna rağmen, uç Yahudi yapılar, onu yıllarca desteklediler. 
Bu tutumları, Filistin’in kararlılığı karşısında Netanyahu’yu kurtarmadığı gibi aynı zamanda 
Siyonistleri de yıprattı. İsraillilerin zihninde yolsuzlukla dindarlığın, fuhuşatla hahamlığın yan 
yana anılmasına yol açtı. 

       Öte yandan Yahudiler yapısal olarak savaşçı bir toplum değildirler. Bugüne kadar daha 
çok savaşlarda arka planda kalıp savaş ekonomisinden beslenme ve katliamlardan azami olarak 
korunma yolunu tercih ettiler. 

        İsrail, 20. yüzyılın başındaki Doğu Avrupa kargaşasında Sol örgütler içinde, ırksal yapılarına 
aykırı olarak savaşçılığı öğrendiler ya da I. ve II. Dünya Savaşı orduları içinde edindikleri de-
neyimle savaştılar; katliamlarını genellikle o karakter ve deneyimler üzerinden yaptılar. O nesil 
tükenirken İsrail’de tarihsel hatıralar üzerine yeni bir “katil Siyonist” tipi yetiştirilmeye çalışılı-
yor. Ancak Filistin’in savaşı sürdürmesi, böyle bir tipin Siyonizmin tedhiş ihtiyacını karşılaya-
cağı konusunda kuşkuları artırıyor. 

       Bir yandan “Yahudi dindar tüccar”, öte yandan “Yahudi katliamcı”, bunlar yapısal olarak 
ters rollerdir. İsrail, Filistin’in karşısında bu ters rolleri bütünleştirmemenin krizini yaşıyor. Si-
yonistler, İsrail’i kurtarmaya çalışırken hem tüccar karakterli ve savaşlara açıkça karışmaktan 
uzak duran Yahudiliği yıpratıyor hem dünyada bütün Yahudiler için bir fobi olan antisemitizmi 
uyandırıyorlar. Bu yönüyle Siyonizm, sözde Yahudilerin kadim kutsal mekânlarını kurtarmaya 
çalışırken Yahudi dini ve Yahudiler için bir tehdit olmaya başladı.  

         Yahudi aklının, bunu görürse bundan sonraki süreçte, İsrail’in Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Hindistan gibi bölge yapıları ile uzlaşma ve ittifak üzere bir siyaset üzerinden bölgede var 
olmaya çalışacağı, geliştirebilirse vekâlet savaşlarını kendi fiili savaşlarına tercih edeceği söy-
lenebilir. 

          Buna karşı Filistin toplumu, geleneksel Arap yapısı ve 1500 yıla yaklaşan İslâmî tecrübe-
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siyle savaşçı karakterini koruyor. Filistin mücadelesinin yıpratıcı Sol/sosyalist-komünist fetret 
döneminin ardından yeniden İslâmîleşmesi ve Kudüs mücadelesinde kadim bir role sahip Filis-
tin gruplarının İslâmîleşme üzerinden bütünleşerek mücadeleye katılmaları, İsrail aleyhindeki 
savaşı daha yeni başlatıyor gibi. 

 Üçüncü nesilde tükenme işaretleri veren, yaşlı bir Siyonizme karşı, savaşa daha yeni 
başlayan genç bir İslâmî mücadele, Siyonizmi derinden ürkütüyor. 

 Seyfü’l-Kudüs cihadının en önemli yönlerinden biri, İslâmî mücadelenin aslî insani ka-
rakterine oturarak seküler Filistinliler ve Araplar gibi dünyanın gayrimüslim kesimlerini de et-
kilemesidir. Filistinliler, daha önce bunun için Sola meyletmişler ancak o uğurda değerlerini 
tüketmelerine rağmen başarılı olamamışlardı. Bu kez değerleriyle birlikte dünyada kabul gö-
rülmüş olmaları, Filistin mücadelesinde tarihsel bir dönüm noktası kabul edilmelidir. Bu açı-
dan ebeveynlerinin bir yanı Hıristiyan Filistin kökenli tüketim sektörü mensuplarının (manken, 
sanatçı gibi isimler) İslâmî ağırlığa rağmen Filistin mücadelesine desteği dahi tarihi bir öneme 
sahiptir, değerli görülmelidir. 

          Öte yandan, Netanyahu’nun bir hedefi de Filistin davasının İslâmîleşmesinin, dünya 
desteğinden yoksun bırakılmaya sebep edilmesiydi. Böylece Filistin halkını da İslâmîleşmekten 
ürkütmekti. Oysa geride bırakılan süreç, Filistin davasının İslâmîleşmekle zaten Siyoniz-
min etkisi altındaki dünya siyasetinin tepkisini çekse de dünya toplumlarının desteğini 
kaybetmediğini, buna karşı Filistin halkının bütünleşmesine vesile olduğu gibi ümmetin de 
desteğinin kazanılmasına vesile olduğunu ortaya koymuştur. (Bunda kuşkusuz en büyük etken, 
Filistin mücadelesinin kendisini Tekfirci ve “mezhepçi” etkenlerden korumasıdır.)

        Netanyahu siyasetinin diğer bir amacı ise ümmet desteğini kazanan Filistin mücadelesini Arap 
desteğinden yoksun bırakmaktı. Oysa Filistin mücadelesi, hiçbir zaman tam kazanamadığı Kör-
fez ülkeleri Arap yönetimleri desteğine karşı Arap halkının desteğini kaybetmedi. Ramallah’taki 
milliyetçi kesimler gibi Mısır’ın kadim milliyetçi kesimleri de Filistin davasını İslâmîleşmeye 
rağmen desteklemeye devam ediyorlar. Siyonist seçenekler tükenirken İslâmîleşme, Filistin da-
vasına imkân kaybettirmedi, aksine yeni bir ufuk gibi yeni imkânlar da kazandırdı. 

        Filistin davasının kazanımları salt bir İslâmîleşmenin ürünü değil, aynı zamanda mutedil 
bir İslâmîleşmenin ürünüdür. HAMAS’ın bu noktadaki en büyük başarısı bu itidali yok edecek 
yapıların Filistin İslâmîliğine renk vermelerine izin vermemesidir. Bu itidal sayesinde dünya-
daki meşrep ve mezhep farkı olmadan her Müslüman yapı Filistin mücadelesinde kendisine yer 
bulabildiği gibi, Filistinli bir Hıristiyan veya insan hakları yanlısı herhangi bir gayrimüslim de 
Filistin mücadelesinde kendisine yer bulabiliyor. 

           

Bu itidal sayesinde Siyonistlerin bütün algı operasyonlarına karşı insan öldüren bir Siyonist 
imajına karşı hakkını almaya çalışan bir Filistinli insan, Filistin toplumu imajı dünyada öne çık-
tı. Yahudileri antisemitizm korkusuna sürükleyip durduran bu imaj, Filistin davasının başarıya 
ulaşmasında hayati bir öneme sahiptir. Filistin davası ümmet ve insanlık bağlamında henüz ra-
yına otururken fiili mücadeleden ödün vermeden, fiili mücadeleyi kararlılıkla sürdürürken bunu 
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besleyip yaşatacak tutumlar geliştirilmeye devam edilmelidir. 


