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 Mescid-i Aksâ Mücadelesinde Yeni Bir Safhaya Geçiş

Siyonistlerin Yahudiler adına yurt arayışına girmeleri ile Filistin’in Yahudi göçüne konu ol-
ması, Filistinlilerin yerlerinden edilmesi, İsrail’in Filistin toprakları üzerinde kurulması ve alanını 
genişletmesi, yaygın bir kullanımla “Filistin Sorunu” olarak adlandırılmıştır. Bu soruna karşı Müslü-
manların geliştirdikleri mücadele ise genellikle “Filistin Direnişi”, “Kudüs Davası”,  “Mescid-i Aksâ 
Mücadelesi” olarak adlandırılmıştır. 

Strateji Düşünce ve Analiz Merkezi (SDAM) olarak Filistin Sorunu ve Mescid-i Aksâ konu-
sunda Mayıs 2018’de “Kudüs Sorunu” başlığı atında kapsamlı bir rapor yayımlamıştık.1 O raporda 
sorunun arka planını ilgili kaynaklardan genişçe istifade ederek ortaya koymuş ve önemli öneriler-
de bulunmuştuk. Ayrıca Filistin 
Sorunu ve Mescid-i Aksâ Mü-
cadelesi ile ilgili olarak bugüne 
kadar çok sayıda analiz de ya-
yımladık. 

  Bu çalışmamız, “Kudüs 
Sorunu” raporumuzdaki tespit-
lerin hatırlatılması mahiyetinde 
olduğu gibi, o raporda dillendi-
rilmeyen güçlü bazı öneriler de 
kapsamaktadır.2  

 

1  http://sdam.org.tr/haber/164-kudus-sorunu/ 
2  Çalışmamızın arka plan bilgileri “Kudüs Sorunu” raporumuzdaki kaynaklara dayandığından söz konusu kaynak ve 
dipnotların burada tekrarına gerek duyulmamıştır. 

Şekil 1 : İsrail'in, Filistin topraklarını işgal süreci
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 Filistin Sorununun Ortaya Çıkması

Filistin Sorunu, genellikle Fransız ve İngilizler arasındaki Sykes-Picot Anlaşması (16 Mayıs 
1916) ve adını İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour’dan alan Balfour Deklarasyo-
nu (2 Kasım 1917) ile başlatılır. Ama söz konusu anlaşma ve deklarasyon, Filistin Sorunu’nda önemli 
bir yere sahip olmakla beraber sorunun geçmişi daha eskidir. 

Sorunun evveliyatı, Yahudilerin 19. Yüzyılda, önce “Mühtedi Hıristiyan” gibi görünerek 
ardından bizzat kendi kimlikleri ile Avrupa hükümetleri içinde yükselmeleri ve Siyonist Hıristiyanlık 
Evanjelizmin ABD’de devletin kurucu unsuru olarak belirmesine dayanır. 

Özellikle Benjamin Disraeli adlı Yahudinin 1870 ve 1880 yılları arasında İngiltere Başbakan-
lığına yükselmesi, Filistin Sorunu’nun başlangıcı açısından önemli bir yer teşkil eder. Bu dönemin 
hemen ardından 1882’de, “Aliyah” olarak adlandırılan Yahudi göçü Filistin’e başlamış ve bugünkü 
İsrail’in temelleri atılmıştır. Bu ilk göçü Theodor Herzl’in liderliğindeki Siyonist faaliyetler izlemiş-
tir. 

I. Dünya Savaşı’nın İngiltere liderliğindeki İtilaf Devletlerince 
kazanılması, Filistin’e yönelik Siyonist faaliyetlerin hız kazanmasına 
yol açmıştır. Savaşın ardından İngilizlerin Filistin’i istila etmeleri, Si-
yonistlerin emellerine ulaşması için tarihi bir fırsat sunmuştur.  

1917’de Rusya’da Sovyetler Birliği’nin kurulması da Filistin 
Sorunu açısından önemli bir vakadır. Sovyetlerin kurucu lideri Vladi-
mir Lenin, kökeni çok konuşulmayan bir Yahudiydi. Onun ölümünden 
(1924) sonra Sovyetlerin başına geçen Joseph Stalin ise Lenin’e göre 
Yahudiliği daha da ön planda olan bir Yahudiydi. Özellikle Stalin’in 
İsrail’in kurulmasında doğrudan ve dolaylı olarak rol sahibi olduğu 
bilinen bir tarihsel gerçekliktir. 

II. Dünya Savaşı’nın İngiltere ve ABD’nin müttefiklerince 
kazanılması da Yahudilerin lehine işlemiş, savaşın bitmesinin (1945) 
üzerinden henüz üç yıl geçmeden 14 Mayıs 1948’de Filistin toprakla-
rı üzerinde İsrail kurulmuş, bir sonraki gün (15 Mayıs) Filistin halkı 
tarafından “Büyük Felaket Günü” anlamında “Nekbe Günü” olarak 
adlandırılmıştır. 

İsrail, sosyalist Yahudiler tarafından kuruldu. İsrail’in 
kurucularının önemli bir kısmı ateisttir. Bugün de İsrail’de ateizm ve 
dine karşı lakaytlık geniş bir kitleyi kapsamaktadır. Buna rağmen söz 
konusu sosyalist ve ateist üst yapı, Hasidik Yahudiler gibi teknolojiden 

yararlanmaya dahi soğuk bakan uç Yahudi grupları Filistin’e yerleştirdi. 
İsrail’i kuran yapı, bu gruplar sayesinde Filistin’de Yahudi bir demografi 

 İsrail, sosyalist Yahudiler 
tarafından kuruldu. İsrail’in 
kurucularının önemli bir kısmı 
ateisttir. Bugün de İsrail’de ateizm 
ve dine karşı lakaytlık geniş bir 
kitleyi kapsamaktadır. Buna rağ-
men söz konusu sosyalist ve ate-
ist üst yapı, Hasidik Yahudiler gibi 
teknolojiden yararlanmaya dahi 
soğuk bakan uç Yahudi grupları Fi-
listin’e yerleştirdi. 

Şekil 2 : 1948 yılında Filitinli mülteci 
kampında bir okul. 
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oluşturduğu gibi, İsrail yönetimi neredeyse bütün yıkım ve genişleme çalışmalarında bu grupları 
kullanmaktadır. 

Öte yandan İsrail dışındaki Yahudiler, İsrail’in bulaştığı suçlardan dolayı dışlanma sorunu ile 
yüz yüze kalmalarına rağmen, İsrail’i desteklerler veya en azından İsrail’e karşı açık bir tepki ortaya 
koymazlar. 

İsrail’i var eden, yaşatan ve genişleme emelleri içinde tutan zeminin Yahudilere bakan yanı; 
bu çok taraflı Yahudi dayanışmasıdır. “Tekfirci” Yahudi grupların eğlence düşkünü Netanyahu’ya 
verdikleri destek, bu dayanışmanın boyutunun anlaşılması açısından oldukça kayda değerdir.  

 Müslümanların Filistin Sorunu’na Karşı Duruşları

Kimi görüşlere göre İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, henüz tahta oturmadan, ünlü İngiliz ta-
rihçi ve diplomat Steven Runciman’ı çağırır ve ona “Nasıl oldu da biz zayıf iken Kudüs’ü istila ede-
bildik (1099) ve Müslümanlar nasıl oldu da biz güçlüyken Kudüs’ü bizden aldılar (1187)” sorusunu 
cevaplamasını ister. Bu sorunun cevabı için kendisine küçük bir şato tahsis eder ve hizmetine çok 
sayıda yardımcı verir. 

Hikâye doğru mudur? Malum değildir. Lâkin Runciman, 1940’lı yıllarda Tek Parti Günleri 
(1923-1950) Türkiye’sinin imkânlarıyla İstanbul Üniversitesi’nde Bizans Sanatı Tarihi dersleri veri-

yordu. O dönemde başkalarına kapalı olan Osmanlı arşivlerinde ve 
yazma eserler üzerinde çalışma imkânı buldu ve 1951-1954 yılları 
arasında Haçlıların Tarihi diye üç ciltlik bir eser yazdı. 

Runciman, Türk Tarih Kurumu tarafından Türkçeye de 
çevrilip yayımlanan (1998/Fikret Işıltan) bu kapsamlı çalışmada 
şu neticeye varır: Kudüs’ü istila eden Haçlıların gücü, kendilerin-
den menkul değildi, Müslümanların bölünmüşlüğünden geliyor-
du. Müslümanlar parçalı oldukları için Haçlılar Kudüs’ü onlar-
dan alabildiler. Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâhaddin-i Eyyûbî 
Müslümanları az çok buluşturunca Müslümanlar, Kudüs’ü tekrar 
Hıristiyanlardan aldılar. 

Runciman, büyük bir keşifte bulunmuş değildir. Kendisin-
den yaklaşık elli yıl önce (1907) yine İngiliz tarihçi William Bar-

ron Stevenson, aynı tespitte bulunmuştur; ki her iki tarihçinin de kaynakları Haçlı Savaşları günleri-
nin (1096-1277) İslam tarihi ve Hıristiyan kaynaklarıdır. 

İyi bir tetkik yapıldığında Siyonizmi destekleyen Batılı yapının, Filistin siyasetini ge-
nel olarak bu tespit doğrultusunda yürüttüğü anlaşılmaktadır. Söz konusu Batılı yapı, Kudüs’ün 
İngilizlerce istilasından, İsrail tarafından istilasına varan süreçteki rahatlıklarının Müslümanların 
bölünmüşlüğünden geldiğinin farkındalar. Dolayısıyla bugüne kadar ki süreci de hep aynı noktadan 
yönetmeye çalışmışlardır. 

Kudüs’ü istila eden Haçlı-
ların gücü, kendilerinden menkul 
değildi, Müslümanların bölün-
müşlüğünden geliyordu. Müslü-
manlar parçalı oldukları için Haç-
lılar Kudüs’ü onlardan alabildiler. 
Nûreddin Mahmud Zengî ve Selâ-
haddin-i Eyyûbî Müslümanları az 
çok buluşturunca Müslümanlar, 
Kudüs’ü tekrar Hıristiyanlardan 
aldılar.
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Kudüs’ün istilasına yol açan sürecin Müslüman tarafındaki en önemli nedeni ise, Osmanlı’nın 
kendi tecdidini gerçekleştirmemesi ve ülkede yenilenme sürecinde Batı hayranlarının ve Batılı yapı-
larla iltisakı bulunanların inisiyatifi ele geçirmesidir. 

Henüz 1830’lu yıllarda güç kazanan bu yapı, Osmanlı’nın kendi gerçekliğinde bir kalkınma 
gerçekleştirmesine engel olmuş; sürekli Batı’ya doğru yol almış ve o yönde yol aldıkça Osmanlı’nın 
dağılmasına yol açmıştır. 

İslam dünyasında Batıcı bir kesimin ortaya çıkması, İslam dünyasının mezhepsel bağlamdaki 
bölünmüşlüğünden sonraki en büyük bölünme felaketidir. Hatta Batıcılık kaynaklı bölünme; mez-
hepsel bölünmeden daha kapsamlıdır ve dış bağlantılı olmasıyla da tarihsel mezhepsel bölünmeden 
ayrıca farklı sonuçlar doğurmuştur.  

Osmanlı’daki Batıcılar, 1860’lı yıllarla birlikte Batı kurumları ile iltisaklı olarak örgütlen-
mişler, 1880’li yıllarda Sultan II. Abdülhamid’i iç siyasi çekişmeler içinde bırakarak Osmanlı’nın bir 
Kudüs siyaseti oluşturmasını engellemişlerdir. 

            Batıcılık, ırkçı milliyetçiliğe bürünerek Osmanlı ordusunun Kudüs hassasiyetini olumsuz et-
kilemiş, o zihniyetle yetişen ve aynı zamanda Masonik bağlar içinde yer alan İttihat ve Terakkî (İT) 
kadroları, Selanik Yahudilerinin desteğiyle Sultan Abdülhamid’i devirmişlerdir. (1908). Yönetime 
geçtikten sonra Filistin’de Araplara karşı izledikleri şovenist politikalarla Arapları hem Osmanlı’dan 
uzaklaştırıp Batılı güçlere doğru ittiler hem de bölge açısından bir dizi soruna yol açan seküler Arap 
milliyetçiliğinin oluşmasına neden oldular. Nihayetinde Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na katılmasına 
neden olarak Filistin’in önce İngiliz (1917), sonra Yahudi istilasına (1948) uğramasına doğrudan ve 
dolaylı katkıda bulundular. 

Daha güçlü bir ifadeyle Filistin ve dolayısıyla Kudüs’ün istilası, İslam dünyasında Batılılaş-
ma/sekülerleşme ve ırkçı milliyetçiliğin ürünü İttihat ve Terakkî’nin Osmanlı yönetimini ele geçir-
mesinin tabii bir neticesidir. 

Kudüs, 1917’de İngilizler tarafından istila edildiğinde ona karşı gelişen Müslüman tepkisi, 
genel olarak İttihat ve Terakkî’nin yol açtığı tahribatın gölgesinde başladı. 

1917-1948 sürecinde İzzeddin el-Kassâm’ın önderliğindeki direniş dışında Filistin mücadele-
si, 20. yüzyılın başında İttihat ve Terakkî’ye tepki olarak doğan Arap milliyetçiliğinin tekelinde kaldı. 
O günlerde İslam dünyasında gücü ellerinde bulunduranlar gibi Arapların siyasi kesimleri ve bizzat 
Kudüs Müftüsü Emin el-Hüseynî ve çevresi konuya Arap-Yahudi Sorunu gibi baktılar ve bundan 
hızlı bir çözüm beklediler. 

1948 Felaketi’nin geleneksel Arap milliyetçiliğini zayıflatmasıyla Filistin üzerinden İslam 
dünyasının bir araya gelmesi beklenirdi. Ancak büyük ihtimalle, Batı ile Doğu Bloku, kendilerine 
sorun teşkil edecek böyle bir buluşmaya karşı gizli anlaşmalarla, Filistin Sorunu’nu Müslümanları 
bölme yönünde kullanmaya başladılar. 

Filistin Sorunu, her iki blokun çoğu zaman müşterek faaliyetleriyle, özellikle Arap dünyasında 
ihtilal yapmanın bir gerekçesine dönüştü. Bu çerçevede Batı Bloku adına Fransa ve Doğu Bloku’nun 
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lideri Sovyetlerin ortak projeleriyle Arap dünyasında ki ulusalcı sosyalist yapılar, bu coğrafyayı is-
tikrarsızlaştıracak unsurlar olarak kullanıldılar. Böylece dış destek alıp güçlenen ulusalcı sosyalist 
yapılar, Filistin Sorunu’nu çözme vaadiyle, kadim ailelere mensup ve idealist Arap gençlerini etkileri 
altına alarak ordu içinde yer edindiler ve iktidara geldiler. 

Bu yapılar; 

-Despot yönetimler kurarak halkla devletlerin arasını açtılar.

-Arap dünyasında rejim-halk bölünmesi ve çatışmasına yol açtılar.

-Bütün icraatlarını Filistin’le ilişkilendirerek halkı usandırdılar. 

-İktidarlarının meşruiyetini Filistin mücadelesi üzerinde bina etmeye kalkışarak kendile-
rine karşı mücadeleyi Filistin davasına zarar verdiği gerekçesiyle vatana ihanet kapsamı-
na aldılar. 

-Batı ve Doğu Bloku ile ilişkileri, ideolojik saplantıları ve iktidar hırsları yüzünden İs-
lâmî kesimlere zulmettiler. İslâmî kesimlerin eleştirilerini dahi Filistin davasına ihanet 
olarak topluma yansıttılar. İslâmî kesimin güç bulmasını engellediler, zindanlara mahkûm 
ettiler. Böylece Filistin davasına en büyük katkıyı verecek olan yapıların İsrail için daha 
büyük tehdit oluşturmasını engellediler. 

-Filistin’in içine de sirayet ederek Filistin halkında kendi etraflarında kurtuluş umudu 
oluşturdular, geleneksel yapılarla İslâmî yapıları bastırıp inisiyatifi ele geçirdiler. 

Ulusalcı sosyalist yapıların Filistin’e sirayetiyle ise;  

-Kudüs davası gibi mukaddes bir davanın mukaddesat karşıtı gruplara kalması gibi bir 
tutarsızlık ortaya çıktı. 

-Kudüs için mücadele ediyor görünenlerin sosyalizmin sloganlarına sarılmasıyla 
İslam dünyasının ana sosyolojisini oluşturan ve Filistin davasına İslâmî ve geleneksel 
duyarlılıklarla destek vermesi beklenen geniş sağ kitleler, Filistin davasına kuşkuyla yak-
laşmaya başladılar. Bu, İslam dünyasında Filistin davası açısından ilk büyük handikaptı 
ve Mescid-i Aksâ’nın bulunduğu Doğu Kudüs’ün de 1967’de İsrail istilasına uğramasına 
bu handikap yol açtı.

1967 istilası ile birlikte ulusalcı sosyalist yapılar, Suriye ve Irak’taki BAAS aşısına rağmen 
irtifa kaybetmeye başladılar. O istiladan sonra iktidara gelen hiçbir ulusalcı sosyalist yapı; Müslüman 
Arap kitleler tarafından inandırıcı bulunmadı. Ancak BAAS, üstlendiği ulusalcı sosyalizm liderliğini 
İslam dünyasını bölme yönünde fazlasıyla işletti. 

BAAS’ın yol açtığı ilk büyük felaket, Suriye ve Irak’ta Mescid-i Aksâ davasını üstlenecek 
olan İslâmî yapıların neredeyse imhasıdır. BAAS, bu yöndeki mücadelesini dahi Kudüs davasına 
hizmete dayandırmakla birlikte BAAS’ın bu faaliyeti hep Siyonizm hesabına sayılmalıdır. 
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BAAS’ın yol açtığı ikinci büyük felaket, Suriye ve Irak gibi Filistin konusunda dayanışmaları 
elzem olan iki coğrafyanın birbirine düşman edilmesidir. 

BAAS’ın yol açtığı üçüncü felaket, İran devriminin (1978) ardından Irak kolunun İran’a savaş 
açması, böylece İslam dünyasında mezhepsel bölünmeyi de yeniden canlandırmasıdır. 

BAAS’ın yol açtığı dördüncü felaket, Irak kolunun Kuveyt istilasıdır (1990). Bu istila ile Arap 
dünyasının Körfez ülkeleri olarak bilinen Vehhabî ağırlıklı coğrafyası, ABD’ye daha da bağlandı. 
Ulusalcı sosyalizme eğilimlerinden dolayı Filistin’deki gruplara mesafeli olan o coğrafyadaki önemli 
bir sosyoloji, Kuveyt’in istilasından sonra ABD’yi bir tür hami gibi görmüş, dolayısıyla Filistin’i des-
teklemeyi ülkelerinin geleceği için tehdit görmeye başlamıştır. Filistin davasının güncel durumunda 
Irak-İran Savaşı’nın, Kuveyt’in istilasının, ardından ABD’nin Irak’a müdahalesinin (1990) ve Irak’ı 
istilasının (2003), her an hissedilen etkisi söz konusudur. 

BAAS’ın yol açtığı son felaket ise Suriye’deki iç savaştır. Savaşın Hama Katliamı (1982) ve 
2011 felaket boyutları ile İsrail’e karşı tarihte mücadele etmiş ve mücadele edecek olan geniş toplum 
kesimleri Suriye’den uzaklaştırıldı.

Ulusal solcu Filistin gruplarının Lüb-
nan’da yol açtığı sorunlar da Filistin davasına 
zarar verdi. 

Filistin Sorunu, Müslümanlar açısından 
ancak 1987’daki I. İntifada ile rayına girdi. Şeyh 
Ahmet Yasin’in önderliğindeki bu İntifada, İs-
lam dünyası ile Filistin arasındaki duygusal bağı 
tekbirler üzerinden yeniden sağladı. Filistin so-
kaklarında “Yaşasın Stalin!”, “Yaşasın Mao!” 

sloganlarının yerini alan tekbirler İslam dünyası-
nın kalbini titretti. 

I. İntifada ile başlayan süreç, Filistin’in Gazze ve Ramallah kısımlarının İsrail istilasından kurtulma-
sını sağladı. Ancak İran-Irak Savaşı, Kuveyt’in istilası ve ardından Irak’ın istilası ile bölgede oluşan 
koşullar, bu sürecin Mescid-i Aksâ’nın bugüne kadar kurtuluşuna vesile olmasını engelledi. 

Ne var ki, I. İntifada’dan sonra Filistin mücadelesinin HAMAS üzerinden İslâmî kesimin 
liderliğine geçmesiyle;

-Önce Filistin zemini ve sonra bütün Arap âleminde ulusalcı sosyalist kesimler Filistin 
mücadelesinin dışında kaldı. 

-Küresel ölçekte Filistin davasına destek veren özellikle İrlanda’daki gruplar gibi sosya-
list yapılar Filistin davasına sırtını döndü. 

-Soros Vakfı gibi küreselci yapıların Avrupa’da ve Türkiye gibi İslam ülkelerinde yü-
rüttükleri faaliyetlerle liberalizme kaydırılan sol gruplar arasında İsrail yanlılığı yayıldı. 

Şekil 3 :Filistin'in bağımsızlığı için mücadele veren Ha-
mas'ın kurucusu Şeyh Ahmed Yasin
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Böylece geçmişte Filistin davasının yanında görünen solcu gruplar, İsrail yanlısı birer 
propagandacı kesildiler. Bu solcu gruplar, seküler yönleri ağır basan bazı sağ milliyetçi 
kesimleri etkileri altına alarak Filistin davasını seküler/laik kesimin desteğinden tama-
men yoksun bıraktılar ve hatta gizli bir İsrail yanlılığı oluşturdular. ABD’nin Irak’ı istilası 
ve Suriye iç savaşı ile bölgede oluşan zemin de bu grupların Batı yanlısı propagandaları 
için malzeme oluşturdu. 

 Bugün geldiğimiz noktada İslam dünyasında; 

 1. Seküler/laik kesimlerin büyük bir bölümü Filistin davasının tamamen dışında kalmış, Filis-
tin sorununa karşı en azından duyarsız bir duruş sergilemektedir. 

 2. Katar ve Kuveyt dışında kalan Körfez ülkeleri ve daha doğrusu Hanbeli-Vehhabî coğrafya, 
geçmişte Filistin davasının ulusalcı sol liderlikte olmasını öne sürerek, daha sonra mezhepsel bazı 
duruşları öne çıkararak nihayetinde HAMAS üzerinden Filistin davasının İhvan-ı Müslimin etkisinde 
olduğunu bahane ederek Filistin davasına karşı duyarsız kalmakta, hatta rejimler bağlamında Filistin 
davasına karşı durmaktadır. Körfez’deki bu yapıların Filistin davasından uzak kalmak için her dö-
nemde farklı bir yapıyı öne sürmeleri oldukça dikkat çekicidir. 

 3. Tarihsel bazı tartışmaları gündeme taşıyan bazı uç Şiî gruplarla teferruatlarla ilgili bazı 
kadim tartışmaları canlandıran Vehhabî-Selefi gruplar, söz konusu tartışmalarla uğraşmayı Filistin 
davasından daha mukaddes görmekte ve Filistin davasına uzak durmaktadır. Aynı grupların Filistin 
davasını bazı ihtilaflı noktalar üzerinden değerlendirmeleri, örneğin Filistin mücahit ve murabıtla-
rının akidesinde bizce mahsurlu şöyle bir nokta var, diyerek o teferruatları Mescid-i Aksâ’ya tercih 
etmeleri İslam dünyası açısından bir talihsizlik kabul edilmelidir. 

 4. Siyasete uzak durma iddiasıyla İslâmî mücadeleye destek vermeyen bazı tasavvuf grupları, 
Filistin mücadelesini siyasetle uğraşmama iddiasıyla ihmal etmektedirler. Filistin mücadelesinin bir 
dönem Solun liderliğine geçmiş olması, bu gruplarla Filistin davası arasında ayrıca bir sınır koymuş-
tur. 

 5. Arap âlemi dışındaki farklı ırklara mensup uç milliyetçi gruplar da Filistin davasını kendi-
lerini ilgilendirmeyen sorunlar arasında görmekte ve ülkelerindeki Filistin yanlılığını anlamsız bul-
maktalar, İsrail’le yakınlaşmaya kendilerince “ülke çıkarı” açısından Filistin davasını desteklemeye 
yeğlemektedirler. 

 Küresel ölçekte ise; 

 1. Geleneksel Ortodoks ve Katolik Hıristiyanlığın gerileyip yerini Evanjelist Protestan Hıris-
tiyanlığın almaya başlamasıyla Filistin davasına Hıristiyan dünyanın desteğinde menfi bir değişim 
izlenmektedir, denebilir. 
 2. Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) üzerinden Filistin mücadelesine destek veriyor 
görünen Komünist ve sosyalist gruplar, FKÖ’nün mücadelede saf dışı kalmasıyla eski söylemlerini 
terk ettiler. 
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 3. Soldan Soros Vakfı gibi Yahudi vakıflarının desteğiyle küreselciliğe geçen bazı solcu aydın 
ve gruplar, İsrail yanlısı bir tutum içindedirler. 

 4. Filistin mücadelesini bir “Radikal İslam” mücadelesi olarak gören, Irak ve Suriye’deki 
gelişmelerden dolayı İslâmî kesimlere karşı oluşturulan algıya kapılan Batılı bir kitle de Filistin mü-
cadelesini anlamamakta hatta Filistin mücadelesine karşı durmaktadır. 

  -Dünya genelinde Yahudi arka planlı eğlence sektörü tarafından yayılan zevkperizm de hem 
İslam dünyasında hem dünyanın diğer kesimlerinde anti-siyasal ve dolayısıyla en güçlü siyasala hiz-
met eden geniş gençlik kitleleri de Filistin davasına ilgi duymamaktadır. 

İslam dünyasında Filistin davasının geçirdiği tarihsel süreçteki farklı duruşlar, Müslümanlar 
arasında Filistin üzerinden bir itham/eleştiri dilinin oluşmasına ve Müslümanların Filistin üzerinden 
buluşmak yerine birbirlerini daha da yıpratmalarına yol açtı. 

Amacımız Filistin davasına da İslam dünyasına da zarar veren bu tartışmalara yeni bir boyut 
kazandırmak, herhangi bir yapı veya grubu eleştirmek değil, durum tespiti yapmak ve ona göre çö-
züm önerileri ortaya koymaktır. 

 

 NE YAPILMALI?

      Kudüs’te Şeyh el-Cerrah Mahallesi halkının yerinden edilmek istenmesiyle başlayan ve İsrail’in 
Gazze’ye dönük yeni bir savaşına dönüşen ancak murabıt ve mücahitlerin karşı duruşuyla III. İntifa-
da’ya evirilen bu son süreç, Filistin davasında pek çok açıdan bir dönüm noktası olacak mahiyettedir. 
Lâkin yukarıdaki tablo, mücahit ve murabıtların mücadelelerinin somut neticelere dönüşmesi için 
İslam dünyasının Filistin mücadelesindeki duruşunda önemli bir yenilenme gerektirmektedir. 

       Yukarıda ifade edilen tablo karşısında “çok taraflı mücadele”, “güç buluşması mücadelesi”, “güç-
ler ittifakı mücadelesi” gibi kavramlarla ifade edilebilecek bir mücadele tarzı, bugün ve yarın için bu 
somut neticeleri almak için en doğru bir tercih olarak önümüzde durmaktadır. Bu doğrultuda, 

 

 İslam dünyası bağlamında; 

 1. Filistin konusu İslam dünyasında bugüne kadar hep gündem oldu ancak Filistinliler dışında 
genellikle bir dava hâline gelmedi. Olması gereken; Kudüs konusunun artık devlet ve sivil toplum 
nezdinde bir davaya dönüşmesi, bir stratejiye kavuşmasıdır. Bunun için Filistin davasıyla ilgili somut 
yakın ve uzak hedefler belirlenmeli, adımlar o hedeflere uygun atılmalıdır.  

 2. Mescid-i Aksâ davasında Hz. Ömer ve Selâhaddin-i Eyyûbî Fetihlerinden daha somut şe-
kilde istifade edilmelidir. Bunun için her iki büyük şahsiyetin devri de çok yönlü olarak araştırılmalı 
ve bu araştırmalar, güncel sorunlarda istifade edilecek deneyimler olarak sadeleştirilmelidir. 

 3. Bugüne kadar Filistin davası ile ilgili bir mazi oluştu. Lâkin Filistin konusu Müslümanların 
birbirlerini bu sahadaki kusurları ile itham edip tartıştıkları bir alan hâline geldi. Oysa Nûreddin ve 



11

MESCID-I AKSÂ MÜCADELESINDE YENI BIR SAFHAYA GEÇIŞ

Selâhaddin dönemlerinde “Kim Kudüs konusunda ne suç işledi?” değil,  “Kim Kudüs’e hangi olumlu 
katkıda bulundu?” noktasında duruldu. Bu da Mescid-i Aksâ konusunu bir iç tartışma ve mücadele 
konusu olmaktan ihya ve buluşma noktasına taşıdı.

Dolayısıyla bugün de “günahkârları ve günahları” saymak yerine bütün Müslümanların somut 
olumlu katkılarını duyurup takdir ederek teşvik etme üzerinden bir yaklaşım geliştirilmeli. Müspet 
katkılar kampanyalara dönüştürülüp küçük veya büyük kahramanlar ilan edilmeli ki yeni kahramanlar 
yetişsin. 

Bununla birlikte Mescid-i Aksâ davasının müspet yanları vurgulanırken katkıların herhangi 
bir fırkanın sahasını genişletmesi için araçsallaştırılmasına izin verilmemeli. Bu yöndeki sapmaların 
Müslümanlar nezdinde ihanet olarak algılanması için şuur çalışması yapılmalıdır. 

 4. Mescid-i Aksâ, mukaddes bir mekândır. Mescid-i Aksâ mücadelesinin salt siyasi bir müca-
dele olmadığını siyasete karşı duyarsız dindar yapılara kavratacak çalışmalar geliştirilmelidir. Bunun 

için Kudüs’ün İslam’daki yerini vurgulayacak 
risale hacminde kitapçıklar hazırlanmalı, slo-
ganlar geliştirilmelidir. 

 5. Kadim ihtilaf konularını konuşmayı 
Mescid-i Aksâ mücadelesine tercih eden çev-
reler, İsrail istilasının Siyonist idealler doğrul-
tusunda başarıya ulaşması durumunda artık o 
konuları konuşacak ortamı dahi bulamayacak-
larına ikna edilmeye çalışılmalıdır. Lâkin bu 
tür grupların varlığının bir gerçeklik olduğun-
dan yola çıkarak gündem onlarla istila edilme-
melidir.  

 6. Filistin sorunu, salt bir mukaddesat sorunu değildir. İsrail’in emelleri bölgedeki bütün ke-
simler için tehdittir ve dolayısıyla salt dindar kesimleri değil, herkesi ilgilendirmektedir. 

Son dönemde İsrail’in akademik kurumlarında Arap Yarımadası’ndaki kadim Yahudi yerleşimleri 
ile ilgili araştırmaları hız kazanmıştır. Bu tür araştırmaların geleceğin istilaları için arka plan ve sos-
yo-psikolojik zemin hazırlamaya dönük olduğu geçmişteki tecrübeden açıktır. Yine İsrail’in iddiala-
rını Arz-ı Mevʿud idealini de aştığı Kuzey ve Orta Afrika’yı dahi kapsadığı bilinmektedir. 

Bugüne kadar Kudüs konusu hep İslami kesimler arasında konuşuldu. Oysa Kudüs’ün mukaddes yö-
nüyle birlikte, İslam dünyası açısından Filistin ve içinde yer aldığı coğrafya ile ilişkili olarak taşıdığı 
önemi anlatarak seküler kesime de Kudüs davası götürülmelidir. İslam dünyasında kendilerini dinsiz 
olarak tanıtan kişiler bile Kudüs’ün önemine inanmalı, Kudüs davasına sahip çıkabilmeli ve Kudüs 
davası içinde yer alabilmelidir. Başka bir ifadeyle İslam dünyası sosyolojisinin bütün olarak Kudüs 
davasına sahip çıkması için bir uğraş verilmeli, bir bilinç inşa edilmeli ve bilinçlendirme planlamaları 
artık bu yönde yapılmalıdır. 

Şekil 5 :Kubbetus Sahra önünde İsraile karşı direnen 
Filistinliler
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 7.  Zevkperizm propagandasına kapıl-
mış Müslüman evlatlarının şuur edinmesinde 
Mescid-i Aksâ davasından istifade edilmeli, o 
gençlerin etkileneceği bir söylem de ayrıca ge-
liştirilmelidir. 

 

 

 SOMUT ÖNLEM OLARAK

 A. İslam dünyası bağlamında;

 1. Arap İslam dünyasına ve özellikle Kudüs davasına duyarsız Körfez ülkeleri ve Yemen top-
lumlarına İsrail’in Filistin’de önüne çıkan mücahit ve murabıt bariyerini aşması durumunda bütün 
Arap Yarımadası’nı istila edeceği anlatılmalıdır. 

 2. Kuzey ve Orta Afrika toplumları ile birlikte Türk, Fars, Kürt seküler çevrelere de İsrail’in 
emelleri duyurulmalı, bu çevreler arasında İsrail yanlılığının yayılmasına engel olunmalı ve onların 
Kudüs davasına destek vermelerini sağlayacak söylemler geliştirilmelidir. 

 B. Küresel bağlamda; 

 1. Filistin sorununa yönelik geleneksel Hıristiyan dünyanın desteğini sağlayacak yeni bir ça-
lışma tarzı ve dil geliştirilmeli. Hz. Ömer ve Selâhaddin tecrübelerinden istifade ederken Siyonistle-
rin mevcut işgalinin Haçlı işgali gibi tanıtılması terk edilmeli. Siyonizmin Hıristiyanlığa da düşman 
oluşu gerçeğinin üzerindeki perdeler kaldırılmalıdır. 

 2. Batı’daki ekonomik krizlerin ardından İnsan Hakları Kuruluşlarının Soros Vakfı gibi vakıf-
ların sponsorluğuna muhtaç kalmaları, bu kuruluşların Filistin’deki insan hakları ihlalleri karşısında-
ki duyarsızlıkları teşhir edilmeli, bunlarda itibar sarsılması tehdidi hissi oluşturulmalıdır. 

 3. Siyasetin duyarsızlığı karşısında diplomasinin yanında kamu diplomasisi işletilmeli; gü-
nümüzün sosyal iletişim imkânlarıyla dünyanın bütün kesimleri birebir markaj yöntemiyle Filistin 
davasının haklılığına ve desteği hak ettiğine ikna edilmelidir. 

 4. Bütün dünyada hâlâ çok önemli bir güç olan sosyalist çevrelerdeki dönüşüm sıradan sos-
yalistlere hissettirilerek sosyalist tabanın, tavanı İsrail emellerine hizmet etmekten uzaklaştırması 
sağlanmalıdır. 

Gerek İslam dünyası gerek küresel ölçekte ifade ettiğimiz bu önlemlerin sair siyasi ve askeri 
önlem ve projelerin alternatifi değil, tamamlayıcısı ve zorunlu olduğu kabul edilmelidir. 

Şekil 6 :Tüm Dünya, İsrail'in Filistin'e yaptığı işgalini
 protesto ediyor.


