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SON GELİŞMELER IŞIĞINDA KUDÜS SORUNU 
 
Geçtiğimiz günler Ortadoğu’nun kanayan yarası olan Filistin İsrail sorununda yeni bir aşamaya şahitlik etti. 
Kudüs merkezli başlayan çatışmalar bir anda ülkenin tamamına yayıldı. Sebepleri ve sonuçları açısından bu 
olayların detaylı analiz edilmesi, gelişmelerin bundan sonraki sürecine de ışık tutacaktır. 
 
Kudüs’te Ramazan ayının başlarından itibaren ciddi gerginlik yaşanmaktaydı. Şehir, Şam Kapısı önündeki 
barikatlara karşı çıkan Müslüman nüfusla İsrail’in güvenlik birimleri arasında yaşanan arbedelere şahitlik 
ediyordu. Bu arbedelerin oluşturduğu yüksek tansiyon Şeyh Cerrah Mahallesi’ne İsrailli yerleşimcilerin 
baskın yaparak Müslüman yerli halkı dışarı atma teşebbüsü ile daha da yükseldi.  
 
Şeyh Cerrah Mahallesi 
Ciddi çatışmaların yaşandığı bu mahalle Kudüs’ün doğu yakasında Cebel-i Meşarif tepesinin eteklerinde, Eski 
Şehir’e 2 kilometre kadar mesafede yerleşir. Kudüs Fatihi  Selahaddin  Eyyubi’nin şahsi doktoru  Hüsameddin 
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el-Cerrah’ın türbesinin burada yerleşmesine binaen onun adıyla adlanır. Bu semtte Müslümanların yerleşimi 
1865’te başlamış, özellikle Hüseyni ailesine mensup Müslüman elitlerin yaşadığı bir semt olarak 
kurulmuştur. Şeyh Cerrah Mahallesi Yahudiler tarafından Şimon ha-Tzadik/Adil Şimon mahallesi olarak 
adlanır. Bu isim, Yahudilerin Romalılar tarafından sürgüne gönderilmesinden önceki dönemde II. Mabet’te 
başkohen olarak görev yapan Rabbi Şimon’un türbesinin burada olmasına binaen onun adıyla adlanır. 
Başkohen mevkii Yahudi dini geleneğinde en üst rütbe kabul edilir ve bu yüzden Yahudiler açısından dini bir 
ehemmiyete de sahiptir. Nitekim Yahudiler tarafından mübarek kabul edilen Küçük Sanhedrin (dini 
mahkeme) üyelerinin mezarları da bu semtte yerleşir. 19. yüzyılın sonlarına doğru Yahudiler Filistin’e göç 
ettiğinde bu türbe ve çevresindeki 17 dönem arazi 1875’te Sefarad Cemaati Konseyi ve Knesset Yisrael 
kurumları tarafından satın alınmış, Yahudilerin elindeki bu arazide 1890’larda sadece 6 ailenin yaşadığı ufak 
bir mahalle kurulmuştur. Söz konusu semt suriçi şehrin dışarısında Müslümanların en yoğun yaşadığı 
mahalledir. 20. yüzyılın başlarında mahallede Müslümanlar ve Yahudiler meskun idi. Tarihi kayıtlar burada 
167 Müslüman aile, 97 Yahudi aile ile birlikte 6 Hıristiyan ailenin de yaşadığını belirtir. 1967’de İsrail askerleri 
Kudüs’ün doğu yakasını da işgal etmesiyle bu mahalle de İsrail’in eline geçti. O tarihten itibaren mahallede 
istikrar düzenli olarak bozulmaktadır. Son süreçte yaşanan çatışmaların ateşi, Kudüs’teki bu tartışmalı 
mahalleden harlandı. 

 

Çatışmanın Ortaya Çıkışı ve Sonucu 
İsrail’in hem Kudüs’te hem genel olarak Filistin’de yayılma politikası güttüğü bilinmektedir. Kurulduğu 
1948’den itibaren İsrail bölgede daha fazla alan kazanmak için ele geçirdiği her fırsatı değerlendirmekte, bu 
uğurda yer yer yasal olmayan yöntemlere başvurmaktan da çekinmemektedir. Bu nedenle söz konusu 
çatışmaları İsrail’in cari politikasının dışında değerlendirmek isabetli değildir.  
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Fakat bunun yanı sıra, konunun İsrail’in boğuştuğu iç krizlerden de bağımsız değerlendirmek de aynı şekilde 
doğru değil. Buna binaen, zamanlama açısından bu çatışmaları İsrail’in yaşadığı politik sorunlardan çıkış 
bileti olarak da değerlendirmek gerekir. 
 
İsrail iki yıldır hükümet krizi yaşamaktadır. Temmuz 2018’de ülkenin demografik yapısına uygun olmayan 
şekilde İsrail Yahudi Ulus Devlet Yasası kabul edildi. Knesset’in (İsrail Millet Meclisi) kapanmasına çok kısa 
bir süre kala, hızlı ve alelacele geçirilen bu yasa ile İsrail’in devlet yapısı da değişti. Bu durum ülkenin kurucu 
iradesine muhalif olmasının yanı sıra, mevcut durumla da pek uyuşmadığı için çatlak sesler çıkmaya 
başladı. Tam da bu sırada yaklaşık 10 yıldır ülkeyi yönetmekte olan Başbakan Benyamin Netanyahu’nun 
yolsuzluklar yapması ve görevini kötüye kullanmasına ilişkin dosyalar medyaya servis edilmeye başladı. 
Ciddi şekilde imajı zedelenen Netanyahu bu süreçte koalisyon ortaklarıyla da sıkıntılar yaşamaya başladı. 
Sürecin kendisine zararlı olacağını hesaplayan Netanyahu erken seçim kararı almak zorunda kaldı. 9 Nisan 
2019’da seçimler yapılsa da koalisyon oluşamadı ve seçimler 17 Eylül’de tekrarlandı. Ne var ki bu seçimin 
sonuçları da farklı olmadı. 2 Mart 2020’de seçimlerde de pek farklı bir sonuç beklenmiyorduysa da küresel 
pandemi nedeniyle ülkenin olağanüstü dönemden geçtiğini gerekçe gösteren ana muhalefet lideri Benny 
Gantz’ın katılımı sonucunda koalisyon kuruldu. Zorlama şartlarla kurulan bu koalisyonun ömrü uzun 
olmayacaktı ve beklendiği gibi, kurulmasından birkaç ay sonra tekrar dağıldı ve İsrail dördüncü defa 
seçimlere gitmek zorunda kaldı. 
 
İsrail’deki dördüncü seçimler 23 Mart 2021’de yapıldı. Seçim sonucunda Yahudi nüfusun oy verdiği 
partilerden Likud 30, Yeş Atid 17, Şas 9, Mavi Beyaz 8, Yamina 7, Birleşik Tevrat Partisi 7, İsrail Evimiz Partisi 7, 
İşçi Partisi 7, Dini Siyonizm Partisi 6, Likud’dan kısa bir zaman önce ayrılan Gideon Saar’ın kurduğu Yeni Umut 
6 ve Meretz 6 koltuk kazanabildi. Bu seçimleri öncekilerden farklı kılan, sağ kesimde dahi bazılarının anti-
Netanyahu blokuna dahil olmasıdır. Bu blokun temel isteği, hakkında ciddi ithamların olduğu 
Netanyahu’nun başbakanlık etmeyeceği ve yönetim kadrosunda olmayacağı bir koalisyon kurmak.  
 
İsrail’in Yahudi nüfusunun siyasi tercihleri son yıllarda sağ ve merkez-sağa kaymış durumda. Bu kesimi 
temsil eden partiler olarak Likud 30, Şas 9, Yamina 7, Birleşik Tevrat Partisi 7, Yeni Umut 6 ve Dini Siyonizm 
Partisi 6 koltuk kazandığı göz önüne alındığında Netanyahu’nun kendi safında toplayabileceği koltuk sayısı 
aslında koalisyon kurmak için yeterlidir. 
 
Ancak Saar anti-Netanyahu blokuna dahil olduğu için koalisyon kurmaya yanaşmadı ve Netanyahu 
hükümeti kuramadı. 4 Mayıs’ta hükümet kurma yetkisini iade eden Netanyahu oldukça zorlu bir döneme 
gireceğinin farkındaydı. Bu bağlamda, İsrail’de bir Arap İsrail çatışmasının çıkmasının Netanyahu’nun 
başında oluşan kara bulutları dağıtıp gündemi değiştirmek ve olası yeni seçimler için ülkede kriz çıkartıp 
sağ kesimi mobilize etmek, Saar’ı sıkıştırmak gibi sonuçlarının olacağını tahmin etmek zor değildir. 
Dolayısıyla bu çatışmalar Netanyahu için can simidi oldu. 
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Şam Kapısı’ndaki arbedeler ve Şeyh Cerrah mahallesine baskının ardından dinci grupların Mescid-i Aksa’ya 
baskını bardağı taşıran son damla oldu. Müslümanlar bir anda örgütlendiler ve daha önce benzeri 
görülmemiş bir direniş sergilediler. Farklı şehirlerde yaşayan Müslümanlar ayaklandılar ve ülke iç savaşın 
eşiğine geldi. Bu direnişe destek olma namına Hamas da İsrail’e füzelerle saldırıya geçti. Bu saldırı İsrail’in 
ciddi güvenlik açığının olduğunu ortaya çıkardı ve imajını önemli ölçüde zedeledi. Bu çatışmalar sonucunda 
İsrail ordusu Gazze’ye hava operasyonları düzenleyerek bölgeye ciddi tahribatlar verdi. Medyaya yansıdığı 
kadarıyla 65 çocuk ve 232 yetişkinin katledildiği, 8019 kişinin yaralandığı, 1800 konutun tahrip edildiği 
Gazze’de ateşkes 20 Mayıs’ta sağlandı.  
 
Hıristiyan dünyanın görmezden geldiği bu süreçte Müslüman dünyanın da pek inisiyatif almadığı görüldü. 
İlginç tarafı, 1969’da Mescid-i Aksa’nın kundaklanması üzerine kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı da uluslararası 
topluma İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurma çağrısında bulunmaktan başka fiili bir girişimde 
bulunmadı. Bu durum, Filistinlileri İsraillilerle çatışmada yalnız bırakmak anlamına gelmektedir. Bu durum, 
İsrail’in ileriki zamanlarda olası saldırılarına açık hedef haline gelen Filistinlileri savunmak için Müslüman 
devletlerin D-8 çatısı altında yeni bir oluşuma gitmeleri hususunda talepleri arttırmıştır. 
 


