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Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 
Filistin toprakları, tarihsel süreç içinde birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız peygambere 
yurt olmuştur. Şehrin jeopolitik ve teopolitik açıdan 
kutsal bir özelliğe sahip olması önemini daha da 
artırmıştır.

Kudüs, tarihi itibariyle üç semavi din açısından kutsal 
bir şehir olarak kabul edilmektedir. Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından ‘Mukaddes 
Şehir’, ‘Kutsal Kent’, ‘Rabbin Şehri’, Barış ve 
Esenlikler Yurdu‘, ‘Beytü'l-Makdis’, ‘ İliya’ gibi 
farklı isimlerle ifade edilerek yüceltilmektedir. 
Kudüs, Yahudilik ve Hıristiyanlığa göre dünyadaki en 
kutsal şehir ve hac mekânı olarak kabul edilmektedir. 
İslam’da ise, Mekke ve Medine’den sonra üçüncü 
kutsal kabul edilen belde olarak görülmektedir. Bu 
dinlerin ortak bakış açılarına göre Kudüs şehri; kutsal, 
bereketli ve sahiplenilmesi gereken bir yer olarak 
görülmektedir.

Yahudilerin Bakışıyla Kudüs
‘Kudüs’ veya Yahudi kutsal metinlerinde geçen adıyla 
‘Yeruşalim’ Yahudiler için kutsal sayılan bir şehirdir. 
Mezmurlar’da ‘Rabbin Tahtı’, ‘Adalet Yurdu’, 
‘Kutsiyet Dağı’, ‘yüksekliği güzel, bütün yerin 
sevinci’, ‘güzelliğin kemali’ olarak 
nitelendirilmektedir. Yahudi inanç ve değerleri 
açısından dünyanın en kutsal ve kozmopolitik şehri 
olan Kudüs, Tanrıyla buluşmanın başlayacağı yer 
olarak kabul edilmekte ve Yahudilerin ebedi kıblesi 
olarak görülmektedir. Aynı zamanda Yahudilere göre 
Kudüs, yeryüzünün en kutsal alanı ve hac 
yapılabilecek tek yer olarak kabul edilmektedir. 
Yahudiler sadece bu şehre dönerek dua etmektedirler. 
Yahudi din geleneğinde benimsenen inanca göre 
Mehdi’nin Kudüs şehrine geleceğine inanılmaktadır.1

İsrailoğulları açısından Kudüs şehrinin krallık ve 
ibadet merkezi olarak önem kazanması Davud’un 
Siyon Kalesi’ni, Yevuslulardan alıp Birleşik İsrail 
Krallığı’nın başkenti yapması ve Ahit Sandığını 
buraya getirmesi ile başlamaktadır. Şehrin tam olarak 
kutsiyet kazanması ise Kral Süleyman döneminde 
gerçekleşmiştir. Onun döneminde inşa edilen mabedi, 
Tanrı’nın kabul ettiğini bildirmesiyle Kudüs’ün yeni 
tarihi başlamıştır.2 Kral Süleyman’ın vefatından sonra 
devlet, zaman içinde güçsüzleşmiş ve pek çok defa 
Kudüs şehri farklı güçler tarafından tahribata 
uğratılmış, şehrin Yahudi halkı sürgün edilmiştir. 
Tanah’ta, sürgün öncesinden bahsedilen bölümlerde 
Kudüs’ün içinde yer aldığı Yahuda Krallığı’nın da 
İsrail Krallığı ile benzer şekilde Tanrı’nın öfkesini 
çeken davranışlarda bulunduğu ifade edilmiş ve bu 
sebepten dolayı Kudüs’ün yıkılması ile 
uyarılmışlardır. Uyarıların sonrasında da Tanrı’ya 
olan ahitlerine bağlı kalmamalarının cezası olarak 
Babil Kralı Nebukadnezar, M.Ö. 586’da Kudüs’ü ve 
mabedi yıkmış ve buradaki halkı Babil’e sürgün 

etmiştir. İnanışa göre İsrailoğullarının Kudüs’ten 
sürülmelerine günahları sebep olmuştur. Bu 
günahlarından ötürü Babil sürgünü, Tanrı’nın bir 
cezası olarak görülmüş ve içinde bulunulan duruma 
boyun eğilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Sürgün neticesinde Kudüs, İsrailoğullarının manevi 
bağlılık duydukları bir merkez haline gelmiştir. 
Bununla birlikte vatanı sembolize eden bir şehre 
dönüşmüş, günlük dua ve ibadetlerinde Kudüs’e 
dönme ve yeniden tesis etme arzularını ifade 
etmişlerdir.3 Penah ve Yom Kipur bayramlarında dile 
getirdikleri “Gelecek sene Kudüs’te” temennisi, 
Kudüs’ün Yahudi zihniyetindeki yerini daha kalıcı 
hale getirmiştir.4 İsrailoğulları, Babil ırmaklarının 
kıyılarında oturup vatan özlemiyle “Ey Kudüs, seni 
unutursam sağ elim kurusun. Seni hatırlamaz, 
Kudüs’ü en büyük sevincimden üstün tutmazsam 
dilim damağıma yapışsın.”5 diyerek ağlamış, böylece 
Kudüs kutsallaşma sürecini tamamlamıştır.6

Sürgün döneminde ortaya çıkan Mesih beklentisi, 
Mesih’in yeryüzüne dağılmış olan Yahudileri bir 
araya getireceği ve Kudüs’ü ele geçirerek eskiden 
olduğu gibi ihtişamlı bir Yahudi devleti oluşturacağı 
düşünceleri şehrin kutsiyetini daha da arttırmıştır. Bu 
düşüncelerden ötürü Yahudilerin Kudüs’e bakışları 
hep abartılı olmuştur. ‘O en mükemmel güzelliğe 
sahip olan şehirdir. Güzelliğin ve sevgilinin 
sembolüdür. Dünyaya on derece güzellik indirilmiştir 
ve bunun dokuzu Kudüs’ün payına düşmüştür. 
Kudüs’ü görmeyen bir kişinin güzel bir şehrin nasıl 
olduğunu asla bilemeyeceği bildirilir. Kudüs o kadar 
genişletilecek ve öyle güzelleştirilecek ki bütün 
dünya onun çekiciliği ve güzelliği için 
şükredecektir.’7 gibi tanımlamalar, Yahudilerin Kudüs 
hakkında dile getirdikleri ifadelerdendir.
Yahudilere göre İsrail’de yaşamak kadar gömülmek 
de ilahi bir emir olarak görülmektedir. Yahudilikte 
Mesih’in kıyamet zamanında Zeytin Dağı’nın üst 
tarafından gelip Kidron Vadisi’ne ineceğine 
inanılmaktadır. Bundan dolayı Yahudiler, Mesih’i ilk 
karşılayacak cemaatten olabilmek için vadinin içinde 
bulunduğu mezarlıkta öldükten sonra gömülmeyi 
arzulamaktadırlar.  Zeytin Dağı’nda bulunan bu 
mezarlık, kutsal öneminden dolayı Yahudi tarihinin 
her döneminde gündemde olmuş, önemini hiçbir 
zaman yitirmemiştir.8

Kudüs’ün Sürgün Yahudiliği için taşıdığı önem; 
teolojik, mistik, eskatolojik yorumlar ve teorik 
düzlemde tartışılan hukuki kurallar üzerinden ortaya 
konulmuştur. Bu sebeple seküler, Yahudi milliyetçilik 
hareketi olarak 19. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan 
Siyonizm, dindarlıkla ve geleneksel Yahudilikle 
ilişkilendirdiği Kudüs’e karşı başlangıçta ilgisiz ve 
olumsuz bir tavra sahip olmuştur. Fakat 20. yüzyılın 
başlarında uluslararası ilginin ve Yahudi göçünün 
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artmasıyla Kudüs, Siyonist liderlerin gündemine 
tekrar girmiştir. 1967 savaşında Batı Duvarı’nın İsrail 
tarafından ele geçirilmesi ve dini Siyonizm’in Mesih 
beklentisi düşüncesinin yükselişe geçmesiyle birlikte 
Kudüs sadece Yahudiler için değil Siyonist 
ideolojilerin de dini ve siyasi sembolü haline 
gelmiştir.9

Hıristiyanların Bakışıyla Kudüs 
Hristiyanlar açısından Kudüs; günahtan kurtuluşun 
gerçekleştiği yer, yaratılmış dünyanın merkezi, İsa 
Mesih’in tüm yaşantısının geçtiği ve Hristiyan 
düşüncesinin oluşmasında etkili olan bir şehir olarak 
görülmektedir. Matta İncil’inde “Kutsal Kent” olarak 
geçen bu yer, Ortodoks Hristiyanlar tarafından 
“Bütün Hristiyan dünyasının Anası” olarak kabul 
edilmektedir. Kutsal Ruhun, Pentekost günü 
havarilerin üzerine Kudüs’te indiğine ve İncil’in 
dünyanın dört bir tarafına bu şehirden yayıldığına 
inanılmaktadır. Ayrıca Kudüs’e sadakat, İsa’nın 
beşeriyetine sadakatin bir ifadesi olarak 
algılanmaktadır.

Hristiyanlık için Kudüs’ün kutsiyet kazanmasındaki 
etkenlerden biri, İsa Mesih’in bu şehirde çarmıha 
gerilmesi ve ölümünden sonra tekrar bu şehirde 
dirileceği düşüncesi olduğu bilinmektedir. 
Hristiyanlara göre, İsa’nın mezarının olduğuna 
inanılan Kıyamet Kilisesi en kutsal mekânlardan biri 
olarak görülmektedir. İsa’nın çarmıha gerildiği 
Golgota Tepesi ise dünyanın merkezi olarak kabul 
edilmektedir. Dünya çapındaki bütün kilise yüzlerinin 
Kudüs’e dönük olması ve her kilisedeki sunağın 
Hristiyan cemaatini, Kudüs’teki Kutsal Kabir 
Kilisesi’ne bağladığına inanılması Kudüs’ün 
Hristiyanlar için ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.10

  
Müslümanların Bakışıyla Kudüs
Müslümanlar açısından da kutsal bir şehir olan 
Kudüs’ün, Kur’an-ı Kerim’de ismi doğrudan 
zikredilmemektedir. Ancak muhtelif ayetlerde 
Kudüs’ün bereketli ve mukaddes topraklar olduğuna 
işaret edilmektedir. Ancak buna mukabil Mescid-i 
Aksa’dan Kuran’da İsra suresinde bahsedilmekte 
ayrıca hadislerde de hem Kudüs hem de Mescid-i 
Aksa’dan bahsedilmektedir. Müslümanlara göre, 
Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa’nın önemi şu şekilde 
aktarılmaktadır:

1. Müslümanların ilk kıblesidir. Allah Resulü ve 
Müslümanlar, hicretten önce 3 yıl Mekke’de, 
hicretten sonra 16 ay Medine’de namazlarını Kudüs’e 
yönelerek kılmışlardır.

2. Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. 
Sahabeden Ebu Zer (r.anha), Allah Resulüne 
yeryüzünde ilk olarak hangi Mescitlerin inşa 

edildiğini sormuştur. Allah Resulü de  Mescid-i 
Haram ve Mescid-i Aksa olduğunu söylemiştir.

3. İsra ve Miraç hadiseleri burada gerçekleşmiştir.
“Geceleyin kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini 
bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah 
eksikliklerden uzaktır.” (İsra Suresi ;17:1) 

4. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra Müslümanlar 
için kutsal kabul edilen üçüncü şehirdir.
Allah Rasulü (s.a.v.) ibadet maksadıyla ancak 
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa 
için yolculuk yapılacağını söylemiştir.12 

5. Peygamberler yurdudur.  

6. Mahşer ve Diriliş Yeri’dir. 
Meymune’den (r.anha) rivayet edilen bir hadis 
şöyledir : ‘‘Ey Allah’ın Peygamberi , Beytu'l-Makdis 
hakkında bize ne dersin? ‘ diye sordum. Rasulullah 
(s.a.v), ‘Orası mahşer (insanların ölümden dirildikleri 
yer) ve menşer (dirildikten sonra insanların 
dağılacakları yer) toprağıdır’ buyurdu.’’13    
 
Sonuç olarak Kudüs dini, tarihi ve jeopolitik açıdan 
önemli bir konumda olup üç semavi dinin mensupları 
tarafından sürekli gündemde tutulmaya çalışılan, 
üzerinde araştırmalar yapılan, birçok savaş ve 
çatışmalara sahne olmuş bir şehir olma özelliği 
taşımaktadır. Aynı zamanda Kudüs’ün, 
İsrailoğullarının buraya göç etmesinden daha önce 
kurulmuş olduğu aktarılmaktadır. Bundan dolayı 
Yahudilerin burayı ana yurt olarak görme iddiaları 
zayıflamaktadır. Yahudiler açısından Kudüs’ün 
kutsallaşma süreci Babilliler tarafından Mabetin 
yıkılmasıyla başlamıştır. Babil’de Kudüs’e yönelik 
dile getirilen özlemler Kudüs’ün temsil ettiği eski 
ihtişamlı Birleşik Krallık dönemini kapsadığı 
görülmektedir. Babil sürgünü sonrası öne çıkan Mesih 
beklentisi ise bu şehrin kutsiyetini arttırmıştır. 
Yahudilerin Birleşik Krallık dönemine olan 
hasretlerini, Yom Kipur bayramlarında ‘Gelecek Sene 
Kudüs’te’ ifadesi ile dile getirmeleri sürgün hayatları 
boyunca ayakta kalmalarını sağlamıştır.   

Hristiyanlar için ise Hz.İsa’nın burada doğması, hak 
dini bu belde de tebliğ etmesi ve yine bu şehirde 
çarmıha gerilmesi Kudüs’ün önemini arttırmıştır. 
Müslümanlar açısından Kudüs, çok önemli ve anlamlı 
bir yere sahiptir. Zira etrafı mübarek kılınmış bu belde 
Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilen 
ikinci mescid, Mekke ve Medine’den sonra kutsal 
kabul edilen üçüncü kutsal mekandır. Hz.Peygamber, 
Miraç olayını bu kutlu belde de gerçekleştirmiştir. 
Tüm bu önemli konumundan ve özelliklerinden ötürü 
Kudüs, tarihsel süreçte dönemin Müslüman 
idarecileri tarafından hürmet ve hizmet görmüş, 
şehrin halkı barış, huzur ve güven içerisinde 
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- 2 -

artmasıyla Kudüs, Siyonist liderlerin gündemine 
tekrar girmiştir. 1967 savaşında Batı Duvarı’nın İsrail 
tarafından ele geçirilmesi ve dini Siyonizm’in Mesih 
beklentisi düşüncesinin yükselişe geçmesiyle birlikte 
Kudüs sadece Yahudiler için değil Siyonist 
ideolojilerin de dini ve siyasi sembolü haline 
gelmiştir.9

Hıristiyanların Bakışıyla Kudüs 
Hristiyanlar açısından Kudüs; günahtan kurtuluşun 
gerçekleştiği yer, yaratılmış dünyanın merkezi, İsa 
Mesih’in tüm yaşantısının geçtiği ve Hristiyan 
düşüncesinin oluşmasında etkili olan bir şehir olarak 
görülmektedir. Matta İncil’inde “Kutsal Kent” olarak 
geçen bu yer, Ortodoks Hristiyanlar tarafından 
“Bütün Hristiyan dünyasının Anası” olarak kabul 
edilmektedir. Kutsal Ruhun, Pentekost günü 
havarilerin üzerine Kudüs’te indiğine ve İncil’in 
dünyanın dört bir tarafına bu şehirden yayıldığına 
inanılmaktadır. Ayrıca Kudüs’e sadakat, İsa’nın 
beşeriyetine sadakatin bir ifadesi olarak 
algılanmaktadır.

Hristiyanlık için Kudüs’ün kutsiyet kazanmasındaki 
etkenlerden biri, İsa Mesih’in bu şehirde çarmıha 
gerilmesi ve ölümünden sonra tekrar bu şehirde 
dirileceği düşüncesi olduğu bilinmektedir. 
Hristiyanlara göre, İsa’nın mezarının olduğuna 
inanılan Kıyamet Kilisesi en kutsal mekânlardan biri 
olarak görülmektedir. İsa’nın çarmıha gerildiği 
Golgota Tepesi ise dünyanın merkezi olarak kabul 
edilmektedir. Dünya çapındaki bütün kilise yüzlerinin 
Kudüs’e dönük olması ve her kilisedeki sunağın 
Hristiyan cemaatini, Kudüs’teki Kutsal Kabir 
Kilisesi’ne bağladığına inanılması Kudüs’ün 
Hristiyanlar için ne kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır.10

  
Müslümanların Bakışıyla Kudüs
Müslümanlar açısından da kutsal bir şehir olan 
Kudüs’ün, Kur’an-ı Kerim’de ismi doğrudan 
zikredilmemektedir. Ancak muhtelif ayetlerde 
Kudüs’ün bereketli ve mukaddes topraklar olduğuna 
işaret edilmektedir. Ancak buna mukabil Mescid-i 
Aksa’dan Kuran’da İsra suresinde bahsedilmekte 
ayrıca hadislerde de hem Kudüs hem de Mescid-i 
Aksa’dan bahsedilmektedir. Müslümanlara göre, 
Beytülmakdis ve Mescid-i Aksa’nın önemi şu şekilde 
aktarılmaktadır:

1. Müslümanların ilk kıblesidir. Allah Resulü ve 
Müslümanlar, hicretten önce 3 yıl Mekke’de, 
hicretten sonra 16 ay Medine’de namazlarını Kudüs’e 
yönelerek kılmışlardır.

2. Yeryüzünde inşa edilen ikinci mesciddir. 
Sahabeden Ebu Zer (r.anha), Allah Resulüne 
yeryüzünde ilk olarak hangi Mescitlerin inşa 

edildiğini sormuştur. Allah Resulü de  Mescid-i 
Haram ve Mescid-i Aksa olduğunu söylemiştir.

3. İsra ve Miraç hadiseleri burada gerçekleşmiştir.
“Geceleyin kulunu Mescid-i Haram’dan çevresini 
bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa’ya yürüten Allah 
eksikliklerden uzaktır.” (İsra Suresi ;17:1) 

4. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra Müslümanlar 
için kutsal kabul edilen üçüncü şehirdir.
Allah Rasulü (s.a.v.) ibadet maksadıyla ancak 
Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa 
için yolculuk yapılacağını söylemiştir.12 

5. Peygamberler yurdudur.  

6. Mahşer ve Diriliş Yeri’dir. 
Meymune’den (r.anha) rivayet edilen bir hadis 
şöyledir : ‘‘Ey Allah’ın Peygamberi , Beytu'l-Makdis 
hakkında bize ne dersin? ‘ diye sordum. Rasulullah 
(s.a.v), ‘Orası mahşer (insanların ölümden dirildikleri 
yer) ve menşer (dirildikten sonra insanların 
dağılacakları yer) toprağıdır’ buyurdu.’’13    
 
Sonuç olarak Kudüs dini, tarihi ve jeopolitik açıdan 
önemli bir konumda olup üç semavi dinin mensupları 
tarafından sürekli gündemde tutulmaya çalışılan, 
üzerinde araştırmalar yapılan, birçok savaş ve 
çatışmalara sahne olmuş bir şehir olma özelliği 
taşımaktadır. Aynı zamanda Kudüs’ün, 
İsrailoğullarının buraya göç etmesinden daha önce 
kurulmuş olduğu aktarılmaktadır. Bundan dolayı 
Yahudilerin burayı ana yurt olarak görme iddiaları 
zayıflamaktadır. Yahudiler açısından Kudüs’ün 
kutsallaşma süreci Babilliler tarafından Mabetin 
yıkılmasıyla başlamıştır. Babil’de Kudüs’e yönelik 
dile getirilen özlemler Kudüs’ün temsil ettiği eski 
ihtişamlı Birleşik Krallık dönemini kapsadığı 
görülmektedir. Babil sürgünü sonrası öne çıkan Mesih 
beklentisi ise bu şehrin kutsiyetini arttırmıştır. 
Yahudilerin Birleşik Krallık dönemine olan 
hasretlerini, Yom Kipur bayramlarında ‘Gelecek Sene 
Kudüs’te’ ifadesi ile dile getirmeleri sürgün hayatları 
boyunca ayakta kalmalarını sağlamıştır.   

Hristiyanlar için ise Hz.İsa’nın burada doğması, hak 
dini bu belde de tebliğ etmesi ve yine bu şehirde 
çarmıha gerilmesi Kudüs’ün önemini arttırmıştır. 
Müslümanlar açısından Kudüs, çok önemli ve anlamlı 
bir yere sahiptir. Zira etrafı mübarek kılınmış bu belde 
Müslümanların ilk kıblesi, yeryüzünde inşa edilen 
ikinci mescid, Mekke ve Medine’den sonra kutsal 
kabul edilen üçüncü kutsal mekandır. Hz.Peygamber, 
Miraç olayını bu kutlu belde de gerçekleştirmiştir. 
Tüm bu önemli konumundan ve özelliklerinden ötürü 
Kudüs, tarihsel süreçte dönemin Müslüman 
idarecileri tarafından hürmet ve hizmet görmüş, 
şehrin halkı barış, huzur ve güven içerisinde 



Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan 
Filistin toprakları, tarihsel süreç içinde birçok 
medeniyete ev sahipliği yapmış, sayısız peygambere 
yurt olmuştur. Şehrin jeopolitik ve teopolitik açıdan 
kutsal bir özelliğe sahip olması önemini daha da 
artırmıştır.

Kudüs, tarihi itibariyle üç semavi din açısından kutsal 
bir şehir olarak kabul edilmektedir. Yahudiler, 
Hıristiyanlar ve Müslümanlar tarafından ‘Mukaddes 
Şehir’, ‘Kutsal Kent’, ‘Rabbin Şehri’, Barış ve 
Esenlikler Yurdu‘, ‘Beytü'l-Makdis’, ‘ İliya’ gibi 
farklı isimlerle ifade edilerek yüceltilmektedir. 
Kudüs, Yahudilik ve Hıristiyanlığa göre dünyadaki en 
kutsal şehir ve hac mekânı olarak kabul edilmektedir. 
İslam’da ise, Mekke ve Medine’den sonra üçüncü 
kutsal kabul edilen belde olarak görülmektedir. Bu 
dinlerin ortak bakış açılarına göre Kudüs şehri; kutsal, 
bereketli ve sahiplenilmesi gereken bir yer olarak 
görülmektedir.

Yahudilerin Bakışıyla Kudüs
‘Kudüs’ veya Yahudi kutsal metinlerinde geçen adıyla 
‘Yeruşalim’ Yahudiler için kutsal sayılan bir şehirdir. 
Mezmurlar’da ‘Rabbin Tahtı’, ‘Adalet Yurdu’, 
‘Kutsiyet Dağı’, ‘yüksekliği güzel, bütün yerin 
sevinci’, ‘güzelliğin kemali’ olarak 
nitelendirilmektedir. Yahudi inanç ve değerleri 
açısından dünyanın en kutsal ve kozmopolitik şehri 
olan Kudüs, Tanrıyla buluşmanın başlayacağı yer 
olarak kabul edilmekte ve Yahudilerin ebedi kıblesi 
olarak görülmektedir. Aynı zamanda Yahudilere göre 
Kudüs, yeryüzünün en kutsal alanı ve hac 
yapılabilecek tek yer olarak kabul edilmektedir. 
Yahudiler sadece bu şehre dönerek dua etmektedirler. 
Yahudi din geleneğinde benimsenen inanca göre 
Mehdi’nin Kudüs şehrine geleceğine inanılmaktadır.1

İsrailoğulları açısından Kudüs şehrinin krallık ve 
ibadet merkezi olarak önem kazanması Davud’un 
Siyon Kalesi’ni, Yevuslulardan alıp Birleşik İsrail 
Krallığı’nın başkenti yapması ve Ahit Sandığını 
buraya getirmesi ile başlamaktadır. Şehrin tam olarak 
kutsiyet kazanması ise Kral Süleyman döneminde 
gerçekleşmiştir. Onun döneminde inşa edilen mabedi, 
Tanrı’nın kabul ettiğini bildirmesiyle Kudüs’ün yeni 
tarihi başlamıştır.2 Kral Süleyman’ın vefatından sonra 
devlet, zaman içinde güçsüzleşmiş ve pek çok defa 
Kudüs şehri farklı güçler tarafından tahribata 
uğratılmış, şehrin Yahudi halkı sürgün edilmiştir. 
Tanah’ta, sürgün öncesinden bahsedilen bölümlerde 
Kudüs’ün içinde yer aldığı Yahuda Krallığı’nın da 
İsrail Krallığı ile benzer şekilde Tanrı’nın öfkesini 
çeken davranışlarda bulunduğu ifade edilmiş ve bu 
sebepten dolayı Kudüs’ün yıkılması ile 
uyarılmışlardır. Uyarıların sonrasında da Tanrı’ya 
olan ahitlerine bağlı kalmamalarının cezası olarak 
Babil Kralı Nebukadnezar, M.Ö. 586’da Kudüs’ü ve 
mabedi yıkmış ve buradaki halkı Babil’e sürgün 

etmiştir. İnanışa göre İsrailoğullarının Kudüs’ten 
sürülmelerine günahları sebep olmuştur. Bu 
günahlarından ötürü Babil sürgünü, Tanrı’nın bir 
cezası olarak görülmüş ve içinde bulunulan duruma 
boyun eğilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Sürgün neticesinde Kudüs, İsrailoğullarının manevi 
bağlılık duydukları bir merkez haline gelmiştir. 
Bununla birlikte vatanı sembolize eden bir şehre 
dönüşmüş, günlük dua ve ibadetlerinde Kudüs’e 
dönme ve yeniden tesis etme arzularını ifade 
etmişlerdir.3 Penah ve Yom Kipur bayramlarında dile 
getirdikleri “Gelecek sene Kudüs’te” temennisi, 
Kudüs’ün Yahudi zihniyetindeki yerini daha kalıcı 
hale getirmiştir.4 İsrailoğulları, Babil ırmaklarının 
kıyılarında oturup vatan özlemiyle “Ey Kudüs, seni 
unutursam sağ elim kurusun. Seni hatırlamaz, 
Kudüs’ü en büyük sevincimden üstün tutmazsam 
dilim damağıma yapışsın.”5 diyerek ağlamış, böylece 
Kudüs kutsallaşma sürecini tamamlamıştır.6

Sürgün döneminde ortaya çıkan Mesih beklentisi, 
Mesih’in yeryüzüne dağılmış olan Yahudileri bir 
araya getireceği ve Kudüs’ü ele geçirerek eskiden 
olduğu gibi ihtişamlı bir Yahudi devleti oluşturacağı 
düşünceleri şehrin kutsiyetini daha da arttırmıştır. Bu 
düşüncelerden ötürü Yahudilerin Kudüs’e bakışları 
hep abartılı olmuştur. ‘O en mükemmel güzelliğe 
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sembolüdür. Dünyaya on derece güzellik indirilmiştir 
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dünya onun çekiciliği ve güzelliği için 
şükredecektir.’7 gibi tanımlamalar, Yahudilerin Kudüs 
hakkında dile getirdikleri ifadelerdendir.
Yahudilere göre İsrail’de yaşamak kadar gömülmek 
de ilahi bir emir olarak görülmektedir. Yahudilikte 
Mesih’in kıyamet zamanında Zeytin Dağı’nın üst 
tarafından gelip Kidron Vadisi’ne ineceğine 
inanılmaktadır. Bundan dolayı Yahudiler, Mesih’i ilk 
karşılayacak cemaatten olabilmek için vadinin içinde 
bulunduğu mezarlıkta öldükten sonra gömülmeyi 
arzulamaktadırlar.  Zeytin Dağı’nda bulunan bu 
mezarlık, kutsal öneminden dolayı Yahudi tarihinin 
her döneminde gündemde olmuş, önemini hiçbir 
zaman yitirmemiştir.8
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ilişkilendirdiği Kudüs’e karşı başlangıçta ilgisiz ve 
olumsuz bir tavra sahip olmuştur. Fakat 20. yüzyılın 
başlarında uluslararası ilginin ve Yahudi göçünün 
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yaşamıştır. Kudüs’ün Müslümanlar, Hristiyanlar ve 
Yahudiler açısından önemli konumu nedeniyle, 
Kudüs üzerinde bitmeyen tartışmaların azalması veya 
sonra ermesi için en kuşatıcı bakışa ve anlayışa 
ihtiyacın arttığı söylenebilir.
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