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Kıymetli hocalarım, saygıdeğer davetliler,

İlk kıblemiz ve üçüncü haremimiz Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs’teki dini, kültürel ve tarihi 
mirasımız Siyonist işgal rejiminin artan Yahudileştirme tehdidi altında olduğu göz önüne alınarak; 
bunların aslına uygun olarak korunması ve gelecek nesillere aktarılmasına yönelik ümmet çapında, 
farklı düzeylerde ve mümkün olan her yolla daha yoğun ve nitelikli çalışmaların yapılması dini, 
insani ve vicdani önceliğimiz ve görevimizdir.

Bu çerçevede ulusal ve uluslararası düzeylerde yapılan her türlü insani, hukuki, siyasi ve diplomatik 
girişimlere ilaveten hükümetler, uluslararası kuruluşlar, hayri ve insani yardım kuruluşları ve özel 
sektör kurumları ve bütün sivil toplum bileşenleri, Kudüs halkının maddi ve manevi desteklenmesi 
ve işgale karşı direncinin artırılması, Kudüs şehri ve çevresinin iktisadi ve sosyal gelişimine destek 
olunması ve orada bulunan vakıf mallarının geliştirilmesi yönündeki çalışmalara öncülük etmeli ve 
gerekli desteği vermelidir.

Bu düşünceden hareketle; Kudüs konusunda çalışmaları olan ve Kudüs’ü dava edinen sivil toplum 
kuruluşları, son yıllarda Mescid-i-Aksa’ya ve Kudüs Müslümanlarına yönelik yapılan sistemli 
saldırıları ve hak ihlallerini göz önüne alarak sivil toplum hassasiyetini güçlendirmek, kamuoyu 
bilincini yükseltmeye yönelik alınması gerekli tedbirleri istişare etmek amacıyla 7 Aralık 2019 
tarihinde Ankara Sivil Toplum Platformu himayesinde “Sivil Toplum Kudüs İstişare Toplantısı” 
düzenlemiştir.

Anılan istişare toplantısında alınan kararla Türkiye’de Kudüs özelinde faaliyet gösteren 40’ı aşkın 
sivil toplum kuruluşu ile diğer resmi, sivil ve özel kuruluşlar arasında düzenli ve sürekli iletişim, 
istişare ve iş birliği zemini oluşturmak ve ortak eylem alanlarında beşeri ve mali kaynakların 
harekete geçirilmesini sağlamak amacıyla Ankara Sivil Toplum Platformu himayesi altında “Kudüs 
Komisyonu” adında bir yapı kurulmuştur.

Kuruluşundan itibaren geçen kısa zaman içerisinde Kudüs Komisyonu, üye sivil toplum kuruluşlarının 
özverili çalışmaları ve katkıları sayesinde kayda değer faaliyetler gerçekleştirmiş ve Kudüs alanında 

AÇIŞ KONUŞMALARI
Mehmet Fatih SERENLİ
Kudüs Şûrası İcra Kurulu Başkanı
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Prof. Dr. İbrahim ÖzcoşaR
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

Saygıdeğer hazirun, kıymetli misafirler,

Herkesi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle Kudüs Şûrası’nın oluşmasında emeği geçen 
herkese teşekkür ederek başlamak istiyorum. İslam dünyasında eksikliğini en çok hissettiğimiz 
şeylerden biri de STK’lar başta olmak üzere Müslümanlara ait kurum ve kuruluşların ortak çalışma 
alanlarında birlikte hareket etme yeteneğinin olmaması. Oysa inancımız birliktelik ve ortak 
hareketi Müslümanlar için hem uhrevi hem de dünyevi bir zorunluluk olarak sunuyor bize. Rabbimiz 
Müslümanlar arasındaki ülfetin ve bunun bir uzantısı olarak birliktelik ve ortak hareketin ayetin 
ifadesiyle söylüyorum “yeryüzündeki her şey” den daha değerli ve önemli olduğunu söylüyor. Ben 
Kudüs Şûrası’nı da bu ve benzeri birçok ilahi fermanın bir tezahürü olarak değerlendiriyorum.

Uzun süredir Kudüs’le ilgili bir dizi çalışmalar yapan bir ekibin üyesi olarak, Kudüs Şûrası’nın 
çalışmalarını uzaktan izliyor ve takdir ediyordum. Bu çalışma vesilesiyle de Kudüs Şûrası’nın 
çalışmalarında bir şekilde bulunuyor olmaktan da hem sevinç hem de gurur duyduğumu belirtmiş 
olayım.

Bilim İstişare Kurulu, Kudüs Şûrası’nın yapmış olduğu bir dizi çalışmadan biri. Geçen yıl ilk toplantısı 
İslam Düşünce Enstitüsü’nün (İDE) vwz. Dr. Mehmet Görmez hocanın çağırıcılığıyla yapılmıştı. Bu yıl 
pandemi koşullarında biraz gecikmeli de olsa ikincisini online olarak gerçekleştireceğiz.

“Bilim İstişare Kurulu” formatında bir çalışmayla Kudüs davasının ve Filistin meselesinin sahiplenilmesi 
veya Siyonizm’e karşı tepkilerin ortaya konulmasının iki açıdan önemli olduğu düşünüyorum. 
Öncelikle bu çalışmanın hem içeriği ve hem de seyri açısından taşıdığı kurumsallaşma potansiyeli 
beni heyecanlandırıyor. Açıkçası böyle bir kurumsallaşmanın elzem olduğunu düşünenlerdenim. 
Tabi bunu söylerken mevcut STK’larımıza benzer veya rakip bir yapıdan bahsetmiyorum. Açıkçası 
birbirine benzer yapılar oluşturmadaki maharetimiz beni biraz da korkuttuğu için özellikle belirtmek 
istiyorum ki en azından kişisel beklentim Kudüs’le ilgili akademik bilimsel çalışma potansiyeline 
sahip kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak bir yapının oluşması. Bu toplantıdan 
buna dair bir umut taşıdığımı belirtmek istiyorum. Kudüs Şûrası ve Bilim İstişare Kurulu’nun bu 
potansiyeline dair en önemli pratik çıktılardan biri bence Türkiye’de rektörlerin yayınladığı bildiriydi.

Bilim İstişare Kurulu’nun önemine dair ikinci husus ise ikinci oturumda daha detaylı bir şekilde 
açıklayacağım üzere Siyonizm’in ve işgal güçlerinin kendini yeni şartlara göre uyarlama sürecinin 
ve algı çalışmalarının en önemli ayağını akademik ve bilimsel alanın oluşturuyor olması. Kendi 
stratejileri çerçevesinde hem bilimin hem de bilim insanlarının Siyonizm’in, Siyonistlerin işgal ve 
katliamlarının önemli bir suç ortağına dönüşmesi. Buna karşılık anti-siyonist duruş akademi ve bilim 
camiası için belli belirsiz oldukça ürkek bir tavır sergiliyor. Hem Siyonist akademinin özgüvenini hem 
de anti-siyonist yaklaşımın ürkekliğini sonlandıracak stratejiler belirlemeye yönelik somut adımlar 
atılmasının Kudüs davası açısından önemli olduğunu düşünüyorum. 

Tüm bunların yanında işgal sürecinin başından beri, özellikle geçtiğimiz Ramazan’daki gelişmeler 
bize şunu çok net gösterdi ki, Siyonistleri rahatsız huzursuz etmediğimiz her saniye Kudüs’ün, Mescid-i 

hizmet gören birçok kuruluşun hüsnü teveccühünü kazanmıştır. Bunun üzerine üyeler arasında 
yapılan değerlendirmeyle komisyonun kapsamının genişletilmesi; bilgi, politika ve strateji üretme 
kapasitesinin artırılması ve oluşan yeni yapının ihtiyaçlarını karşılayacak düzenlemelerin yapılması 
üzerinde fikir birliği edilerek 2 Ocak 2021 tarihinde “Kudüs Şûrası” olarak yeniden yapılandırılmıştır.

Ümit ederiz ki geliştireceğimiz ortak girişimlerimiz ile Kudüs’teki dini ve kültürel emanetlerimize 
birlikte sahip çıkabilir, mazlum Kudüslü kardeşlerimizin yaralarına bir nebze merhem olabiliriz. 
Öyle inanıyorum ki bunun için gerekli olan doğru ve güvenilir bilgi ihtiyacının karşılanmasında 
bilim, akademi ve düşünce çevrelerinden seçkin kurumların temsilcilerinin katıldığı bu bilim istişare 
toplantımız önemli bir açılım sağlayacaktır.

Kıymetli mesailerini ayırarak toplantıya katılma nezaketi gösteren bütün hocalarımıza ve kurum 
temsilcilerine Kudüs Şûrası adına teşekkürü bir borç biliriz.
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Sunum: Kudüs Araştırmalarında Mevcut Durum

Kudüs çalışmalarını ele aldığımızda şu an biz neredeyiz, ne durumdayız gibi soruları ve bunların 
cevaplarını bu sunumumda ortaya koymaya çalışacağım. Mevcut durumu şu şekilde özetleyebiliriz:

•	 Kudüs	konusunda	Siyonistler	ve	oryantalistler	çalışmalarını	gerçekten	bilimsel	bir	dille	
hazırlamaktadır. Onların amacı İslam’a göre önemli görülen her şeyi kaydetmektir. Bu 
bağlamda yaptıkları bir çalışma da Mescid-i Aksa’nın Kudüs’te olmadığına yöneliktir. 
Müslümanlar yeterince bilimsel çalışma yapmadıkları için, Siyonistler kendi bakış 
açılarını yansıtan çalışmalar ile işgalci zihniyetlerini sürdürmeye gayret etmektedirler. 

•	 Çalışmaların	desteklenmesi	amacıyla	Siyonist	üniversitelere	büyük	fonlar	sağlanmıştır.	
Ancak İslam coğrafyasında Kudüs üniversiteleri dışında Kudüs ile ilgili çalışan hiçbir 
araştırma merkezi yoktur. Bunların çalışmalarını destekleyen fonlar da bulunmamaktadır.

•	 Arap	ve	Müslüman	ülkelerde	bu	konuda	yapılan	bilimsel	çalışmalar	maalesef	çok	azdır.	
Derin bir akademik dil kullanılamadığı gibi, duygusal ve sloganik bir dil kullanılmaktadır. 
Arapça çok sayıda kitap olmasına rağmen akademik seviyede az sayıda kitaba sahibiz. 

•	 İslam	 coğrafyasında	 Filistin’le	 ilgili	 bilgi	 krizi	 yaşanmaktadır.	 Filistin’in	 işgali	
gerçekleşmeden önce maalesef insanların zihinleri işgal edilmiştir. Bu nedenle bir bilgi 
devrimi yapma konusunda çalışma yapmamız gerekiyor.

•	 Oryantalistlerin	ve	Siyonistlerin	kaynakları	dünyada	özgür	bir	şekilde	yer	almaya	devam	
ediyor.	Çok	bilimsel	bir	dille	yazdıkları	 için,	Malezya’da	bile	Kudüs	ve	Filistin	meselesi	
ortaya konulmak istendiğinde, bu oryantalist ve Siyonist kaynaklar referans alınıyor. 

KUDÜS ŞÛRASI OTURUMLARI
I. oTURUM
KUDÜS ARAŞTIRMALARINDA MEVCUT DURUM VE YAPILMASI GEREKENLER

Doç. Dr. Halid ÜVEYSİ
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

II
Aksa’nın aleyhine işliyor. Bu da güncel saiklerin bizi ittiği günübirlik tepkiler, stratejiler yerine bize, 
sürekli, sürdürülebilir, iyi organize olmuş, çok yönlü çalışmalar yapma mesuliyeti yüklüyor. Bugünkü 
çalışmamızı da bu mesuliyetin bir parçası olarak görüyorum.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize tekrar hürmet ve muhabbetlerimi arz 
ediyorum.
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nesil akademisyenler yetiştirecek yüksek lisans ve doktora programlarını artırmak 
gerekir. Her disiplinde Kudüs konusunda çalışmalar yapılabilirse, yayın konusunda 
eksiğimizi giderebiliriz.

•	 Terminoloji	konusunda	çok	büyük	sıkıntıların	ortaya	çıktığı	görülmektedir.	Kudüs,	Filistin	
ve Ortadoğu ile ilgilenen araştırma kuruluşları ilgili konuların ele alındığı bir çalıştay 
yapabilir.	Çalışma	alanları	ve	araştırma	konuları	belirlenebilir.

Sunum sonrasında mevcut durumun değerlendirilmesine ve yapılması gerekenlere yönelik 
katılımcılar çeşitli önerilerde bulunmuşlardır. Ortaya çıkan önerileri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Prof. Dr. Bünyamin ERUL
İslam Düşünce Enstitüsü

•	 Bilim	İstişare	Kurulu	ve	Kudüs	Araştırma	Merkezleri	bir	konu	havuzu	oluşturarak	yüksek	
lisans ve doktora tezlerini yönlendirmelidir. 

•	 Akademisyenler,	araştırmacılar	ve	öğrenciler	konu	havuzuna	kolay	ulaşabilmelidir.	

•	 Kudüs	 konusunda	yapılacak	 çalışmalar	bilimsel	 bir	 yayın	olması	 için	desteklenmeli	 ve	
akademik dergilerde yayınlanabilir hale getirilmelidir. 

•	 İnsanlara	nasıl	ulaşılabilecek?	Nasıl	algı	yönetimi	ortaya	konulacak?	Nasıl	etkin	iletişim	
araçları	ortaya	konulacak?	Bunlarla	ilgili	çok	profesyonel	çalışmalar	yapılması	gerekiyor.	
Özellikle siber alanda çok ciddi çalışmalar yapılması, bu alanda birçok gencin yetiştirilmesi 
çok önem arz etmektedir. 

•	 Eğer	 bir	 Bilim	 İstişare	 Kurulu’ndan	 bahsedeceksek,	 duygusallığı	 ve	 sloganik	 söylemleri	
aşacak, nitelikli akademik çalışmalar ve projeler üretilmeli, gerekli bütçe desteği 
sağlanmalıdır.

•	 Her	alanda	Kudüs’le,	 Filistin’le	 ve	Mescid-i	Aksa’yla	 ilgili	 çalışılabilecek	neler	 var	 ise	bir	
konular havuzu ortaya koymamız gerekir. Bu konuda oryantalist çalışmalar takip edilmeli, 
onların yöntemlerinden yararlanılmalı, ortaya attıkları tezlere ve iddialara bilimsel cevaplar 
verilmelidir.	Çünkü	Yahudi	oryantalistler	kendi	kavramlarını	oluşturabilmek	amacıyla	her	
kelime için bir makale ya da bir kitap ortaya koyabiliyorlar. Bu bakımdan bizim tartışılan, 
polemik konusu yapılan çeşitli konularla ilgili çok ciddi makalelere ve kitaplara ihtiyacımız 
vardır. Farklı dillerde yeni yayınlar ortaya konulmalı ve dünya kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

•	 Üniversitelerimiz	ve	araştırma	kuruluşlarımız	birbirinden	habersiz	aynı	konuları	çalıştırmak	
yerine, kendi aralarında iş birliğine ve koordinasyona girmelidir. Kendi aralarında üç veya 
altı aylık veya yıllık toplantılar yapmalıdır. Bunun yanında kendi aralarında alan ayrımına 
ve branşlaşmaya gidebilirler. 

•	 Kudüs	meselesinde	yakın	bir	gelecekte	stratejik	araştırma	/	Think	Tank	kuruluşuna	ihtiyaç	
vardır. 

•	 Yapılan	tezlerimizin	büyük	bir	kısmı	birbirini	tekrar	etmektedir.	Yapılanları	da	metottan	
uzak, retorik çalışmalar olarak nitelendirebiliriz. Konuya dair Türkiye’de 16 doktora ve 55 
yüksek lisans tezi olmak üzere 71 adet tez bulunmaktadır. 

•	 Daha	önce	Malezya	Üniversitesi’nde	yüksek	lisans	ve	doktora	programı	bulunmaktaydı.	
Şimdi Mardin Artuklu Üniversitesi ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde yüksek 
lisans programları da açılmıştır. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi’nde iki adet yüksek 
lisans tezi bitmiştir. 

•	 Marmara	Üniversitesi,	Mardin	Artuklu	Üniversitesi,	Ankara	Sosyal	Bilimler	Üniversitesi	ve	
Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde Kudüs Araştırma Merkezleri kurulmuştur. Bu kurumlar 
yeni açıldığı için ne yapıp yapmadıklarının değerlendirilmesi için erkendir. Fakat bu 
konularda sistematik çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

•	 Türkiye’de	Kudüs	ile	ilgili	birçok	sempozyum	yapılmıştır.	Bunların	bir	kısmında	akademik	
çalışmalar yer alırken, diğer kısmında daha yüzeysel konuların ve duygusal içerikli 
bildirilerin yer aldığı söylenebilir. Ancak yine de bu sempozyumlarda güzel bildiriler ve 
makalelerin ortaya çıkmış olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. 

•	 Beytülmakdis	 Çalışmaları	 Vakfı	 kapsamında	 Türkiye’de	 altı	 sempozyum	 yapılmıştır.	
Son sempozyuma Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliği yaparken, bu sempozyumda 
“Artuk Bey’den Selahaddin Eyyubi’ye Kudüs” temalı çalışmalar toplanmıştır. 

•	 Uluslararası	 çalışma	 yapan	 iki	 araştırma	merkezi	 vardır.	 Bunlar	Malezya	 Üniversitesi	
ve Kudüs Üniversitesi’nde yer alır. Malezya’da yüksek lisans ve doktora programı 
bulunurken, Kudüs Üniversitesi’nde sadece yüksek lisans programı vardır. 

•	 İslam	 coğrafyasında	 Kudüs,	 Filistin	 ve	 İsrail	 özelinde	 1997’den	 beri	 yayın	 yapmaya	
devam eden Türkiye merkezli Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi bulunmaktadır. 
Lübnan’da ise, Filistin ile ilgili çok disiplinli ve disiplinler arası yayınların yer aldığı bir 
dergi bulunmaktadır.

•	 Yakın	 zamanda	 Sebilürreşad	 Dergisi,	 Kudüs	 için	 özel	 bir	 sayı	 çıkarmıştır.	 Akademik	
olarak her dergi kendi alanı içerisinde Kudüs ile ilgili özel bir sayı çıkarabilir. 

•	 Osmanlı	ve	Kudüs	konusundaki	kaynakların	büyük	çoğunluğu	İngilizce	olarak	Yahudi	ve	
Siyonistlerce yazılmıştır. Hatta bu kaynaklar Türkçe’ye ve Batı dillerine de çevrilmiştir. 

•	 Önceki	 yıllara	 göre	 piyasada	 büyük	 bir	 değişim	 olduğunu	 görebiliriz.	 Özellikle	 son	
senelerde yapılan çalışmaların daha bilinçli olduğunu söyleyebiliriz. Farklı alanlarda 
kitaplar	yazılmaya	başlanmıştır.	Çok	sayıda	kişi	Kudüs	ve	Mescid-i	Aksa	konusuna	ilgi	
duymaya başlamıştır. 

•	 Yayınlarda	 İslami	 bakış	 açısı	 çok	 eksiktir.	 Hatta	 Arapça	 yayınlarda	 da	 bu	 eksikliği	
görebiliyoruz. Siyonistlerin bakış açısı Arapça’ya ve Türkçe’ye çevriliyor. Şu an piyasada 
bulunan eserler maalesef bu bakış açısını yansıtmaktadır.

•	 Kudüs	 konusunda	 Osmanlı	 kaynaklarımız	 gerçekten	 çok	 zengindir.	 Fakat	 alan	 boş	
bırakılırsa, maalesef Siyonistler ve Yahudiler bu boşlukları çok hızlı doldurabilirler. Yeni 
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Prof. Dr. Süleyman KIzILToPRaK
İslam Medeniyeti Vakfı

•	 Türkiye’nin	desteği	ile	Kırgız	Manas	Üniversitesi’nin	kurulması	gibi,	Ürdün	ya	da	başka	
bir İslam coğrafyasında Kudüs araştırmalarının da merkezi olabilecek bir Türk-Arap 
Üniversitesi kurulabilir. Kudüs ismiyle kurulacak bir üniversite daha anlamlı olabilir.

•	 Kudüs	Ansiklopedisi	hazırlanarak	farklı	dillerde	yayınlanabilir.	Bu	çalışma	dijital	olarak	
da sunulabilir.

•	 Müslüman	ülkelerin	ve	komşu	ülkelerin	dâhil	edilerek	Kudüs	özelinde	bir	“Dünya	Barışı”	
meselesi çıkarabiliriz. 

Prof. Dr. zekeriya KURşUN
Ortadoğu ve Afrika Araştırmaları Derneği

•	 Çalışmalarda	 süreklilik	 sağlanarak	 eksiklikler	 giderilebilir.	 Tabii	 ki	 herkes	 burada	 ne	
yaptığını	 ne	 yapabileceğini,	 katkısını	 ortaya	 koymalıdır.	 Çalışma	 alanlarına	 göre	 bir	
görev taksimi yapılmalıdır. 

•	 Türkiye’de	özellikle	Kudüs	olarak	anılmış,	dünyada	Kudüs	olarak	kodlanmış	bir	kavramın	
mutlak suretle muhafaza edilmesi ve yapılacak çalışmaların bu isimle yürütülmesi gerekir.

•	 Akademisyenler,	 araştırmacılar	 ve	 öğrenciler	 Kudüs	 çalışmalarının	 metodolojisini	
yeniden keşfetmeli ve kendilerini metodolojik açıdan çok iyi geliştirmelidir. 

•	 Filistin	Mülkiyet	Araştırmaları	Akademisi’nin	kurulması	gerekir.	

Doç. Dr. Davut aKDUMaN
Genç Akademisyenler Derneği

•	 Hedefimiz	tamamen	bağımsız	bir	Filistin	Devleti’nin	kurulması	mıdır?	Filistin	topraklarının	
İsrail’e	 terkedilmesi	 midir?	 Ya	 da	 her	 iki	 devlet	 arasında	 bağımsız	 Filistin	 devletinin	
kurulduğu, Mescid-i Aksa’nın statüsünün korunarak özgürlüğüne kavuştuğu, Hristiyan 
ve	 Yahudilerin	 Kudüs	 tarihinde	 olan	 kutsal	 mekânlarını	 özgürce	 ibadet	 edebildikleri,	
Filistin	egemenliğinde	olan	özgür	Kudüs’ün	olduğu	barış	ortamı	oluşturmak	mıdır?	Bu	
hususlar net bir şekilde belirlenmelidir. 

•	 Akademik	 olarak	 bilim	 insanları	 aracılığıyla	 hem	 devletlere	 hem	 sivil	 topluma	
hem de bireylere gerçekçi, uygulanabilir yol haritalarının ortaya konulması gibi bir 
sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Kudüs bilinci, bu bilincin genişletilmesi ve 

•	 Çok	 kapsamlı	 ve	 çok	 amaçlı	 bir	 dijital	 arşive,	 dijital	 kütüphane	 ve	 dokümantasyon	
merkezine ihtiyaç vardır. Yapılan her yayın bu merkeze gelmeli ve otomatik olarak 
kaydedilmelidir. 

•	 Yıllık	 “Kudüs	Araştırmaları	Ödülü”	 ihdas	edilmelidir.	Bu	ödüller	makaleler,	yüksek	 lisans	
tezi, doktora tezi, telifler, projeler ve görsel ürünlerle ilgili 10-15 kategoride düzenlenebilir. 
Maddi boyutu da olursa, genç araştırmacıları teşvik edici bir nitelikte olabilir. 

•	 Filistin’deki	 üniversitelerimizle	 iş	 birliği	 ilişkileri	 başlatılmalıdır.	 Bu	 kapsamda	 öğrenci	
değişim programları uygulanabilir. Hocalar, öğrenciler davet edilebilir. Türkiye’den 
öğrenciler gönderilebilir. Üniversitelerle birlikte müşterek projeler yürütülebilir. 

•	 Yıllar	önce	Prof.	Dr.	Mehmet	Görmez’in	hazırladığı	 “Kudüs	Kriterleri”	çalışması	bitirilerek	
Kudüs Şûrası’na yol gösterici kılınabilir.

•	 Akademik	olarak	her	branşta	Kudüs	çalışmalarının	yönlendirilmesi	gerekir.	

•	 Uluslararası	inisiyatifin	kimlerle	oluşturulabileceği	konusunda	bir	fikri	altyapı	oluşturulması	
gerekir. Bu konuda Siyonistlerin etkisi altında olmayan Hıristiyanlar da sürece katılabilir. 

•	 Kudüs’ün	bir	ilim	merkezi	olarak	da	ayrıca	çalışılması	gerekir.

Prof. Dr. Muhittin aTaMaN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kudüs Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

•	 Ortaya	 konulan	 çalışmalar	 usulen	 yapılan	 çalışmalar	 olmaktan	 çıkıp,	 gerçek	 niteliği	
yansıtan çalışmalar olmalıdır.

•	 Aynı	konuda	çok	sayıda	çalışma	yapılmasında	bir	mahsur	yoktur.	Unutmayalım	ki	bilim	
ayrıntıda gizlidir. Önemli olan ortaya kaliteli, işlevsel, bilimsel çalışmalar çıkarmaktır. 

•	 Uzun	 süreli	 stratejiler	 planlamalı	 ve	 kalıcı	 işler	 ortaya	 konulmalıdır.	 Her	 alanda	
öğrencilerimize Kudüs konusunda akademik çalışmalar yaptırılmalıdır.

•	 Kudüs	 ve	 Filistin	 konusunda	 interdisipliner	 (disiplinler	 arası)	 ya	 da	multidisipliner	 (çok	
disiplinli) çalışmalar yapılmalıdır.

•	 Yapılan	 çalışmaların	 takip	 edilmediği	 konusunda	 çeşitli	 söylemler	 bulunmaktadır.	
Akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler ortaya çıkan çalışmaların takip edilmesi 
konusunda yönlendirilmelidir.

•	 Bilim	İstişare	Kurulu’nun	amaç	ve	hedefleri	doğrultusunda	Kudüs	ve	Filistin	konusunda	
çalışma yapan kişiler hem takip edilmeli hem de desteklenmelidir.  
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Doç. Dr. Gökhan BozBaş
Necmettin Erbakan Üniversitesi, Küresel ve Bölgesel Çalışmalar Merkezi

•	 Lisansüstü	 çalışmalar	 yapılmadan	 önce	 yeterince	 literatür	 taraması	 yapılmıyor.	
Hocalarımız bu konuda öğrencileri teşvik etmeli ve onlara gerekli telkinlerde bulunmalıdır.

•	 Filistin	 çalışmalarını	 yürüten	 kişilere	 ulaşılmalı,	 yapılacak	 çalışma	ve	organizasyonlar	
buna göre planlanmalıdır. 

•	 Kudüs	çalışmalarını	merkeze	alan	bir	veri	tabanı	kurulmalıdır.	İnsanlar	çalışmalara	kolay	
ulaşmalıdır. 

Prof. Dr. ahmet UYSaL
Ortadoğu Stratejik Araştırmaları Merkezi

•	 Akademik	çalışmaların	halka	ya	da	kamuoyuna	mal	olması	konusunda	bilgi	eksikliği	
giderilmeli ve bilginin hazmedilmesi sağlanmalıdır.

•	 Kudüs’ün	 sadece	 Arapların	 meselesi	 olmadığını	 kamuoyuna	 açıklamak	 gerekiyor.	
Türk halkında genel bir bilinç var. Ama bunun aslında bir Arap meselesi olmadığını, 
milli bir mesele olduğunu, Osmanlı Devleti’nin parçalanmasında Siyonistlerin 
rolünden başlayarak, Balfour Deklarasyonu ve Misak-ı Milli’yle bizim topraklarımızın 
parçalandığını anlatmalıyız. Savunmasını, hem insani olduğu kadar hem de Türkiye’nin 
bugünkü Misak-ı Milli mirası anlamında haksız yere işgal edilen, gasp edilen Osmanlı 
topraklarıdır şeklinde yapmalıyız. Ayrıca bugün Nil ve Fırat arasında Büyük İsrail 
Projesi olduğu, bunun bizim Güneydoğumuzu kapsadığını anlatmak gerekiyor. Bazı 
Kürt vatandaşlarımızın üzerinden, PKK üzerinden çalışma yapıldığı anlaşılıyor. Bunların 
doğru anlatılması gerekiyor. Selahaddin Eyyubi’nin torunlarının bugünkü Siyonistlerle 
bir araya gelmesinin mümkün olmayacağı doğru anlatılmalıdır. Misak-ı Milli bilinci nasıl 
Hatay’ın kurtarılması için kullanıldıysa, Filistin’in kurtarılması için de kullanılmalıdır. 

Doç. Dr. Günay aLPaR
Stratejik Düşünce Enstitüsü

•	 Sivil	toplum	kuruluşları	ve	düşünce	kuruluşları	olarak	bizler	fikir	üretiriz,	geleceği	üretmeye	
çalışırız ve fikirlerimizi de rahat rahat söyleriz. Bazen hükümetlerin, diplomatların 
söyleyemediklerini de söyleriz. Zaten sivil toplum kuruluşlarının rolü burada başlar. 
Karar alma mekanizmalarındaki zorluklar sivil toplum kuruluşlarında yoktur, onlar daha 
pratiktir.	 Çabuk	 karar	 alırsınız	 ve	 çabuk	 uygulamaya	 geçebilirsiniz.	 Bu	 konuda	 sivil	
toplum kuruluşlarının bazı avantajları vardır. Bu yüzden değerli akademisyenlerimiz 

bu bilinçte yeni nesillerin yetiştirilmesi gerekiyor. Bu bağlamda Kudüs’teki Hristiyan ve 
diğer unsurların işgale karşı bilinçlendirilmesi de gerekir. 

•	 İşgali	kolaylaştıran	faktörlerin	 iyi	analiz	edilmesi	gerekir.	 İşgali	kolaylaştıran	faktörleri	
dört başlık altında toplamak mümkündür. Birincisi, İsrail’in bilim, teknoloji, askeri 
ve ekonomik alanda kazanmış olduğu üstünlük; ikincisi, küresel sisteme olan etkisi; 
üçüncüsü, İslam dünyasındaki dağınıklık ve dördüncüsü, Filistin Devleti’nin zayıflığı 
olarak sayılabilir. Buna karşı yapılacak planlamaların adım adım uygulanması gerekir. 

•	 İslam	 dünyasında	 toplum	 ve	 devlet	 dayanışmasının	 bir	 an	 önce	 çözülmesi	 gerekir.	
Çünkü	 Müslümanların	 elindeki	 en	 büyük	 koz	 kendi	 devletleridir.	 Müslümanlar	 kendi	
devletlerini sahiplenmeli, desteklemeli, geliştirmeli ve ıslah etmelidir. Yeniden toplum-
devlet birlikteliği sağlanmalıdır. 

•	 Uluslararası	 mekanizmaların	 Filistin	 ve	 Kudüs	 hakları	 konusunda	 yetersiz	 olduğu	
görülmektedir. Bunların yanında yeni uluslararası mekanizmaların kurulması elzemdir 
diye düşünüyorum. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ortak projeler geliştirilebilir. 

•	 Yol	birlikteliği	Kudüs	olan,	ülkemiz,	coğrafyamız	ve	insanlığın	ortak	problemlerine	çözüm	
önerileri üreten bir kadro kurulmalıdır. Hem üniversitelerin hem sivil toplum kuruluşlarının 
hem de devletlerin soruna çözüm üretmesi önemli bir atılım olacaktır. Bu bağlamda 
“Uluslararası Kudüs Kongresi” şeklinde bir önerim olacaktır. Bu minvalde öneriye başlık 
olarak “Özgür Kudüs” veya “Bağımsız Kudüs” kullanılabilir. 

Prof. Dr. adnan KaRaİSMaİLoĞLU
Mevlana Araştırmaları Vakfı

•	 İnancımız,	 ülkemiz	 ve	 ecdadımızın	 bize	 bıraktığı	mirastan	 güç	 ve	 kuvvet	 kazanarak,	
Kudüs Davası’na sahip çıkmalıyız. 

•	 Filistin	 ve	 özelde	 Kudüs	 üniversiteleri	 arasında	 öğrenci	 ve	 akademisyen	 değişim	
konusunda kolay ve pratik yollar bulunmalıdır. Kudüslü gençlere fırsatların sunulması 
gerekiyor. Hanım kızlarımız bundan altı yedi sene önce Kudüs’te Filistinli kardeşleriyle bir 
arada bulundular. Kudüs Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde aynı öğrencilerle 
birlikte	dersler	gördüler.	Bu	tür	imkânların	arttırılması	ya	da	sürdürülmesi	için	de	çabaların	
gösterilmesi gerekir. 
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Moderatör ve Açış Konuşması

Sayın Vekilim, saygıdeğer rektörlerim, kıymetli hazirun,

Siyonizm gibi genellikle politik alanla ilişkilendirilen bir kavramı ilmi ve kültürel boyutlarıyla ele 
almanın kendi içinde bazı zorluklarıyla beraber bazı riskleri de var.  Öncelikle Siyonizm’e dair yaklaşım, 
değerlendirme ve araştırmaların yoğunlaştığı alanlar ilmi ve kültürel alanlar değil. Özellikle ön plana 
çıkarılan siyasal alana karşılık Siyonist stratejinin bir paçası olarak ilmi ve kültürel alan özellikle 
gözden kaçırılmaya, saklanmaya çalışılan bir alan olarak duruyor. Bu durumun da oldukça anlaşılır 
bir sebebi var. İlmi ve kültürel alanın gözden kaçırılmaya çalışılması, ilmi ve kültürel çalışmaların 
Siyonistlerin sağdan yanaşma stratejisinin bir parçası olmasıyla ilişkili. Birazdan detaylı bir şekilde 
değineceğim üzere Siyonizm’in kendini yeni şartlara göre uyarlama sürecinin ve algı çalışmalarının 
en önemli ayağını akademik alan oluşturuyor.  Bununla birlikte Yahudilerin geçmişte birlikte 
yaşadıkları toplumlar ile aralarındaki kültürel ortak bağları zaman zaman ön plana çıkararak 
oluşturulmaya çalışılan bir sempati ve ittifak alanı var ki, bu da Siyonizm’in gizli meşrulaştırma ve 
müttefik kazanma silahına dönüşmüş durumda. 

Öncelikle akademik bilimsel alanda Siyonizm’in etkisini farklı yansımaları ile açıklamak istiyorum.  
Bu kısa sürede oldukça panoramik bir bakışla bakacak ve Siyonizm’in akademide uluslararası 
açıdan etkili olma çabalarını özetleyeceğim. İşgal altındaki topraklardaki üniversitelerde ve 
dünyadaki üniversitelerde Siyonizm’in etkisi şeklinde iki başlık altında konuyu ele aldığımızda şöyle 
bir tablo ortaya çıkıyor. Filistin’de ilk üniversite İngiliz işgalinin hemen ardından 1918’de Kudüs İbrani 
Üniversitesi olarak kuruluyor. Şu anda işgal bölgelerinde 9 üniversiteleri var ve bunların akademik 
durumları da oldukça iyi durumda. Bunların 3’ü dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasında, 3 tanesi de 
dünyadaki en inovatif ilk 100 üniversite arasında. Bu üniversitelerin patent ve makale sayılarının yıllık 
ortalamaları İslam dünyasının bütünündeki patent ve makale sayılarına eşit durumda. Üniversitelerin 
bu gelişmişlik düzeyi İşgal topraklarında Filistinlilerin kurduğu üniversiteleri de etkilemiş durumda. 
Mesela işgal bölgesindeki Kudüs Üniversitesi Türkiye’deki birçok üniversiteden akademik anlamda 
oldukça iyi durumda. Bunun yanında dünyanın birçok yerinde Yahudi Üniversiteleri mevcut ve 
bunlar Siyonizm’in ilmi propagandasına yoğunlaşmış durumdadırlar. İsrail yaptığı anlaşmalara 
akademik iş birliği maddesinin konulmasına özel bir çaba sarf etmektedir. Özellikle son zamanlarda 
ABD öncülüğündeki Arap-İsrail yakınlaşmasının nedenini sadece politik ve ekonomik yakınlaşma 
oluşturmuyor. Bu aynı zamanda akademik ve ilmi bir yakınlaşmayı da içeriyor. Örnek verecek 
olursak Bloomberg Raporuna göre Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrailli araştırmacılar 2017-2019 yılları 
arasında farklı bilimsel alanları kapsayan 248 makaleyi ortak yazmışlardır. Aynı zamanda casusluk 
ve siber güvenlik alanında iki ülkenin bilimsel iş birliği yaptığına dair veriler vardır. Bunun gibi somut 
örnekler vermek mümkün, en önemlilerinden bir tanesi İsrail’in Sudan’la zirai anlamda akademik iş 
birliği yapıyor olmasıdır. 

II. oTURUM
FİLİSTİN İLE AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ VE SİYONİSTLERİ AKADEMİK BOYKOT

Prof. Dr. İbrahim ÖzcoşaR
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü

yaptıkları	çalışmaların	bazı	bölümlerine	sivil	toplum	kuruluşlarını	dâhil	etmelidir.	Bizler	de	
çalışmalarımızı akademisyenlerimizle, üniversitelerimizle ve araştırma kuruluşlarımızla 
paylaşmalıyız. 

 

Muhammed Tayyip ELÇİ
Uluslararası Müslüman Âlimler Dayanışma Derneği

•	 Sivil	 toplum	 kuruluşları	 ve	 diğer	 kurumların	 her	 biri	 bünyesinde	 Kudüs	 Komisyonu	
kurmalıdır. Yeni nesillerimizde bir Kudüs bilinci oluşturmalıyız ve bunu diri tutmalıyız. 

•	 Üniversitelerde	Kudüs	bilinci	bir	ders	olarak	verilmelidir.	Üniversitelerde	Kudüs	Gençlik	
Kulüplerinin oluşturulması gerekir.  

•	 Bir	 merkezden	 yönetilmek	 suretiyle	 sürekli	 bir	 şekilde	 Kudüs	 meselesini	 gündemde	
tutmalı ve tüm dünyaya ilan etmeliyiz. 

•	 Kudüs	ve	Selahaddin	Eyyubi	gibi	bir	dizi	yapılmalıdır.	Çünkü	bu	tür	diziler	bütün	Arap	
ülkelerinde ve ümmet coğrafyasında çok güzel izleniyor. Kudüs bilincinin oluşmasında 
çok faydalı olabilir. 

•	 Akademik	çalışmalarla	Kudüs	ve	Filistin	ile	ilgili	bilimsel	verilerin	ortaya	çıkarılması	ve	
bunların raporlanarak kitaplaştırılmalıdır.
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modernitenin	Yunan/Grek	köklerinin	 sahte	 ve	 kurgu	olduğunun	aslında	Yunan	medeniyetine	de	
şekil veren asıl unsurun Samiler olduğu vurgusunu ön plana çıkarıyor. Martin Bernal’in meşhur 
“Black Athena” isimli çalışması bunun en bariz göstergesi. Daha dar anlamda ise doğulu Müslüman 
toplumlar ile ilişkisi üzerinden mesela şehirler üzerinden hemşerilik ve ortak kültüre yapılan atıflar 
veya Türk Yahudileri, Kürt Yahudileri vb. birçok yeni kavramsallaştırma ile kendilerini meşrulaştırma 
çabalarına karşı doğru teorik bağlamlar, kavramsallaştırmalar ve araştırmalarla kültürel alanda 
kendilerine meşruiyet sağlamaya çalışıyorlar.

Bu arada bu teorik bağlamlar çerçevesinde yeni bir söylemin oluşturduğu bir tehdide dikkat çekmek 
istiyorum. Siyonizm’e karşı Filistin’de ve tüm dünyada İslami referanslar üzerinde gelişen eleştirileri 
kendi bağlamından koparmaya dayalı bir söylem ön plana çıkarılmaya çalışılıyor. Geçenlerde sözde 
barışa yönelik bir çaba olarak yapılan bir sempozyumda bir Yahudi akademisyen tarafından sunulan 
bildiri tam olarak böyle bir hedefe yönelik hazırlanmıştı ve bu akademisyen şunları söylüyordu : 
“Mücadele sırasında Müslüman dini eğilimine ve söylemine başvurmak yanlış bir yöntem olacaktır. 
Çünkü	bu	Siyonistlerin	yaptığı	baskı	ve	zulümleri	bir	‘dinler	savaşı’	gibi	göstermeye	zemin	hazırlar.	
İşgale karşı olanlar arasındaki politik ayrılıkları yoğunlaştırır ve olayın sömürgecilik temellerinin 
anlaşılmasını engeller.”

Bu toplantıda katılımcılarımızın mevcut durumu iki açıdan değerlendirmelerini istiyoruz. 

•	 Öncelikle	Filistin’le	akademik	iş	birliği	bağlamında	neler	yapabiliriz?		

•	 Siyonizm’in	saldırganlığını	kavratmaya	ve	akademik	boykot	meselesini	temellendirmeye	
yönelik	bir	teori	oluşturmaya	çalışırken	nasıl	adımlar	atabiliriz?

Akademik boykota dair gerekçelerimiz:

•	 İsrail	 üniversiteleri,	 İsrail’in	 işgal	 rejiminin,	 istekli	 ve	 ısrarcı	 büyük	 bir	 suç	 ortağı	
durumundadırlar. 

•	 İsrail	üniversiteleri,	özellikle	Gazze’deki	son	savaş	suçlarında	kullanılan	silah	sistemleri	
ve askeri doktrinler çerçevesinde çok büyük bir rol almaktadır.

•	 Filistin	topraklarında	devam	eden	sömürgeleşmeyi	haklı	çıkartmaya	yönelik	bir	dil	ve	
üslup kullanmaktadırlar. 

•	 Filistinlilerin	 kademeli	 olarak	 etnik	 temizliğini	 rasyonelleştirip	 akılcı	 bir	 zemine	
taşımaktadırlar. 

•	 Hukuk	dışı	cinayetler	için	ahlaki	gerekçeler	sağlamaktadırlar.	

•	 Yahudi	olmayan	öğrencilere	ayrımcılık	yapmaktadırlar.

•		 Sistematik	bir	biçimde	insan	hakları	ihlali	ve	hukuk	ihlalleri	yapmaktadırlar.	

Bütün bunlar aslında hem insani hem İslami hem de akademik açıdan boykot, tecrit ve yaptırımlar 
için yeterli sebep oluşturmaktadır. Ülkemizdeki ve dünyadaki Siyonist yaklaşımı içeren birçok 
çalışma aslında tam olarak bu çalışmaları gözler önüne serebilecek bir teorik çerçeve oluşturuyor. 
Bu teorik bağlamı aslında bizlerin de üniversiteler olarak, hem Filistin ile iş birliği çerçevesinde hem 
de Siyonizm’i boykot ve Siyonizm’e karşı tecrit bağlamında değerlendirmemiz gerekmektedir. 
Bu bağlamda şimdi gerçekleştireceğimiz oturumun mevcut sorun odaklı önemli çıktılar vereceği 
kanaatini taşımaktayız. Sözü oturuma davetli konuşmacılara bırakıyorum:

Bu üniversitelerin teknolojik çalışmalarının yanında önemli çalışma alanlarından biri de Siyonizm’in 
teorik alt yapısını geliştirme ve ilmi alanda baskın söyleme dönüştürme çabalarıdır. Özellikle anti-
siyonist söylemleri oldukça belirgin bir şekilde baskı altına alarak bu tür söylemleri dillendirenleri 
sindirmeye yönelik bir politika izleniyor. Bu baskıya maruz kalanlar içinde en bilinen isimlerinden biri 
de Edward Said. Dünyaca ünlü sosyal bilimci ve Filistin halkını savunan Edward Said’in Columbia 
Üniversitesinden atılması için, Said’in 2003 yılındaki ölümüne dek ciddi bir kampanya yapıldı. Şu 
anda da özellikle akademik alanda anti-siyonist tavır ve söylemleri anti-semitist olarak göstermeye 
ve anti-siyonist zemine aidiyeti sorgulanır hale getirmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz Fransa Ulusal 
Meclisi yanlış hatırlamıyorsam 2010’da anti-semitizm ile anti-siyonizmi aynı sayan karar tasarısını 
kabul etti. Siyonizm’in en önemli özelliklerinden biri kendisine karşı olan herkesi anti-semitist 
gösterme ve özellikle Yahudiler arasında, anti-semitizmi Yahudi olmayanların doğalarında taşıdığı 
bir özellikmiş gibi yansıtmaya çalışmaktır. Gelinen noktada anti-semitizim ile anti-siyonizmi 
eşitleyen yaygın, baskın bir algı çalışmasını hegomonik bir anlayışa dönüştürmüş durumdalar. 
Özellikle Avrupa’da akademisyenler arasında antisemitizme düşme korkusu travmatik bir psikoza 
dönüştürmeyi başarmışlar. Birlikte çalıştığımız bir Alman akademisyende bu durumun aynelyakin 
şahidi oldum. Açıkçası yaşadığım tecrübe Siyonist baskı karşısında Batı akademisinin bir rehabiliteye 
ihtiyacı olduğu düşüncesi oluşturdu bende. Aynı çabaları son zamanlarda İslam dünyasındaki geniş 
akademik kesim arasında da görmek mümkün. Ülkemizde benzeri tavrı özellikle sanatçılar arasında 
yaygın olarak görmek mümkün.

Bu arada son zamanlarda Siyonizm’le ilgili yaşanan kavramsal ve teorik hareketliliğe dikkatleri 
çekmek istiyorum. Post-Siyonizm, neo-siyonizm ve non-siyonizm gibi bazı kavramlar üzerinden 
Siyonizm kendini yeniden inşa etmeye yönelik bir çaba içinde. Bunu da akademisyenler aracılığıyla 
yapıyor. Bu kavramlar arasında özellikle Post-siyonizm son zamanlarda oldukça etkin ve aktif 
kullanılan bir kavram. Konuyla ilgili oldukça ilginç makaleler okuma fırsatı buldum bu süreçte. 
Vardığım kanaati kavram ile ifade etmek istiyorum: Siyonizmin sağdan yanaşması… Şöyle ki: 
Siyonizm, klasik siyonizm,  hem söylem hem praksis bakımından içerdiği faşistlik düzeyi ve kaba 
emperyalist tutum sebebiyle artık kendini dünyaya anlatma ve meşru gösterme açısından aciz 
durumda, tutarlı, kabul edilebilir hiçbir söyleme ve pratiğe sahip değil. Dolayısıyla Siyonizm yeni bir 
aşamaya geçme ve kendini yeniden üretme çabası içinde. Siyonizm’in yeni bir aşamaya geçişinde 
akademinin rolü, sürdürülemeyen Siyonist şiddetin-vahşetin yerine Siyonizm’in kendini inşa edeceği 
yeni mecralar açmaya yönelik teoriler üretmek.  Bu bağlamda üretilen kavramlardan birinin Post-
siyonist kavramı olduğunu düşünüyorum. Post-siyonizm post- modernizme benzer bir şekilde, 
sahte şefkat gösterileri ile aslında Siyonizm’i daha sevimli ve sempatik hale getirmeye yönelik bir 
söylemi içeriyor. Post-modernizm’in, modernizme meydan okuyuşunu ve Batı-Doğu karşıtlığını 
birleştiren yaklaşımı, Siyonizmi Batılı ve post-siyonizmi Doğulu kimlikle eşleştiriyor. Sömüren Batı 
ve sömürülen Doğu kutuplaşmasını esas alan post-kolonyalist yaklaşımın bir uzantısı olarak post-
siyonizm, bir bakıma, Siyonizm’le ötekileştirilenlerin kendilerini öteki kılanlarla hesaplaşmasına 
imkân	veriyor.		Filistinli	Arap	ve	Mizrahi	(Doğulu	Yahudi)	kimliklerini	birbirine	bağladığını	belirtiyor.	
Kısacası post-siyonizm şunu söylüyor: “Tamam Siyonizm şiddeti abarttı ama İsrail de meşru bir 
devlet!”. Nihayetinde tüm sevimli olma çabalarına rağmen post-siyonizm de İsrail’i meşru bir devlet 
olarak tahkim etmenin bir aracı olarak kullanılıyor.

Öncelikle Siyonizm doğulu kökenleri üzerinden kendini yeniden inşa etmeye çalışıyor ve batıda kendini 
meşrulaştırma çalışmalarını başarıyla bitirdiğini düşünerek doğulu kökenleri üzerinden doğuyla 
yeni bir ilişki şekli kurmaya çalışıyor. Bunu geniş ve dar ilişki ağlarına yönelik teoriler oluşturarak 
yapmaya çalışıyor. Geniş şekilde bilimsel ve kültürel gelişmelerin Sami kökenlerine vurgu yaparak, 
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Dr. adem aKTaş
Muş Alparslan Üniversitesi

Sunum: Filistin’le Akademik İş birliği ve İşgale Karşı Akademik Boykot

Amaç:

•	 İşgalci	 İsrail’in,	 Filistin	 topraklarındaki	 haksız	 yerleşim	 politikaları	 ile	 ilgili	 özellikle	
akademik çevrede farkındalık oluşturmak.

•	 İşgalci	 İsrail’in	 Filistin	 halkına	 karşı	 uyguladığı	 politikalara	 çanak	 tutan	 İsrail	
üniversitelerine karşı uluslararası akademik çevrelerde farkındalık oluşturarak İsrail’in 
zorba ve baskıcı uygulamalarına son vermesini sağlamak. 

•		 İşgalci	 İsrail	 üniversitelerinin	 akademik	 çevredeki	 etkisini	 azaltacak	 çalışmalar	
gerçekleştirmek.

Boykotun Gerekçeleri:

•	 İsrail	üniversiteleri,	Filistin	işgaline	hizmet	eden	teknoloji	ve	hizmet	geliştirmektedir.

•	 İsrail,	 Filistinli	 öğrencilerin	 eğitim	 kurumlarını	 bombalayarak	 akademik	 özgürlük	
haklarını ihlal etmektedir.

•	 İsrail	 üniversitelerinde	 görev	 yapan	 akademisyenler	 işgale	 destek	 veren	 söylem	 ve	
çalışmalar içerisinde olmaktadır.

•	 İsrail,	 Filistin	 Üniversitelerinin	 topraklarına	 el	 koyarak	 kendilerine	 yerleşim	 alanı	
oluşturmaktadır.

•	 İsrail	üniversiteleri,	Filistinlilere	karşı	kurumsal	anlamda	ırkçılık	yapan	etnik	çalışmalar	
içerisindedir.

Hedef Kitleler:

•	 İnsan	 hakları,	 özgürlük	 ve	 demokrasi	 ihlallerinde	 bulunan	 işgalci	 İsrail’de	 eğitim	
faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlar.

•	 Aynı	 zamanda	 bu	 ihlallere	 destek	 olan	 dergi,	 yayınevleri,	 bilimsel	 faaliyet	 yürüten	
kuruluşlar ve akademik çevreler.

Akademik Boykot Yapılabilecek Alanlar:

•	 İşgalci	 İsrail	 üniversiteleri	 tarafından	 yürütülen	 panel,	 sempozyum,	 kongre	 gibi	
organizasyonlara Siyonizm’i destekleyen akademik çalışmalarla katılmamak.

•	 İşgalci	İsrail’in	hukuk	dışı	faaliyetlerini	destekleyen	akademik	dergilere	bilimsel	çalışma	
vermemek ve bu dergilerden gelebilecek üyelik, editörlük ve hakemlik gibi teklifleri 
reddetmek veya kabul edilen üyelik, editörlük ve hakemliklerde değerlendirmeye 
sunulan akademik çalışmaların tek taraflı olmamasına özen göstermek. 

Hasan TURaN
İstanbul Milletvekili, TBMM Türkiye Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı

Filistin coğrafyası 1917’den beri kan, gözyaşı ve cinayetin eksik olmadığı bir yerdir. İsrail son tahlilde 
işgalci ve emperyalist bir projedir. Siyonist kongreden sonrasına bakarsanız oradaki yerli Yahudi 
nüfusunun ne kadar olduğunu, yüzde kaçını teşkil ettiğini görürsünüz. Taşıma suyla oluşturulmuş 
bir projeden bahsediyoruz. Bunun teolojik, dini temelleri ve düşünsel temelleri de var. Bin yıl sonra 
oraya gitmiş birisi atalarımızın toprakları diye mülkiyet konusunda hak talebinde bulunuyor. İşte 
Siyonizm de bu olsa gerek. Siyonizm’in bu işgalci tutum ve davranışlarına küresel sistemin patronları 
da destek oluyorlar. Bölgenin istikrarını onların eliyle bozuyorlar. 

1902 yılında İngiliz başkanı konuşmasında İslam dünyasını bir bütün olarak tarif ediyor ve “Bunların 
tam ortasına iki kolunu birleştirmelerine engel olacak bir yabancı cisim koymalıyız ki Batılılar 
rahat etsin” diyor. O günün emperyalist patronları bunu koyuyor ve nitekim o gün bugündür İslam 
coğrafyasında rahat ve huzur yok.  İsrail’in oradaki varlığı batının güvenliği ve politikalarının bir 
gereğidir. 

Siyonizm’e yönelik yapılan çalışmaların gün geçtikçe artması ümit vericidir. Bir şeyi konuşmadığınız 
zaman zaten gündeminizde yoktur. Konuşmaya başlamışsanız iyi yoldasınızdır. Zaten Yahudiler de 
kendilerini takdim ederlerken 2000 yıl uğraştık diyorlar. Kongreler topladılar, disiplinli, sistematik 
çalışmalar yaptılar. Parayı, bilgiyi ve gücü hepsini yan yana getirdiler. Biz de kendi inancımıza 
uygun	olarak	inancımızı,	 ilmimizi,	maddi	gücümüzü,	diğer	bütün	imkânlarımızı	ve	duygumuzu	bir	
araya getireceğiz ve bu yaşanan süreci tersine çevireceğiz. Buna muktediriz, yeter ki Nuri Pakdil’in 
dediği gibi bunu “bir kol saati gibi” taşıyalım; ayarlanmadan vakit Kudüs’e geçen zamanın boşuna 
geçtiğini bilelim. 

Filistin’i konjonktürel olarak sadece Müslümanlar acı çektiğinde ve insanlar katledildiği zaman 
gündeme geldiğinde artan ve eksilen heyecanımız olmaktan çıkartmalıyız. 365 gün 7 gün 24 
saatimizle	Kudüs,	Selahaddin	Eyyubi’nin	“Kudüs	acı	çekerken	ben	nasıl	mutlu	olabilirim?”	ifadesinde	
belirttiği üzere, her birimizin sahiplendiği bir şehir olmalıdır. Kudüs kurtuluşa ermeden ben zillet 
içerisindeyim, Kudüs ağlıyorsa ben gülemem düşüncesini her gün nefsimizde tekrar etmeliyiz. 
Bu anlamda sistematik bir çalışmayla bilim adamları ilmi çalışmayla, siyaset adamları siyasi 
çalışmayla, diplomatlar diplomatik çalışmayla sermaye sahipleri parasıyla, her kimin elinde hangi 
gücü	varsa	onu	ortaya	koyarak	ve	o	imkânlarını	birleştirerek	Kudüs’ü	kavgalarımızın,	ideolojilerimizin,	
çekişmelerimizin siyasetlerimizin aracına dönüştürmeden Kudüs’ü Kudüs için, Kudüs’ü şerefli olduğu 
için, mübarek kılınmış bir belde olduğu için, salihlerin ve peygamberlerin yurdu olduğu için, Kudüs’ün 
şerefinden bize de aksetmesini arzu ettiğimiz için savunmalıyız. 

Rabbim gayretlerimizi bereketlendirsin ve tesirli kılsın. Kudüs’ün güldüğü günleri bizlere nasip etsin. 
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•	 Bunlara	yönelik	panel,	sempozyum,	kongrelerin	artırılması	gerekir.	
•	 Araştırma	merkezlerinin	çoğaltılması	gerekmektedir.	
•	 Bu	çalışmaların	kurumsal	ve	süreklilik	arz	etmesi	gerekmektedir.	

Prof. Dr. Murat YÜLEK
OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü

Ne yapmamız lazım:

•	 Akademisyenler	 olarak	 kamuoyunda,	 Siyonizm’in	 kamuoyu	 desteğini	 kaybettirecek	
planlı-programlı çalışmalar yapılması gerekir. Hem Türkiye, hem bölge hem de bütün 
dünyada Siyonizm’in ne olduğunu sadece akademisyen kimliğiyle değil insan olarak, 
Müslüman olarak Siyonizm hususunda kamuoyunu aydınlatmak, nasıl bir insanlık 
düşmanı hareket olduğunu dünyaya anlatmak yolunda kamuoyu projeleri yapılmalıdır.

•	 Siyonist	 olmayan	 Yahudilerle	 iş	 birliğimizi	 ve	 ilişkilerimizi	 geliştirmemiz	 lazım.	 Karşı	
tarafı tek bir cephe haline getirecek hareketler yapılmamalı. Tam tersi Siyonist olmayan 
Yahudilerle hem İsrail’de hem de dışarıda iş birliğimizi geliştirmemiz lazım.

•	 Akademisyenler	olarak	Filistinli	üniversitelerle	 iş	birliği	anlaşmaları	 imzalayıp	bunlarla	
ilişkilerimizi geliştirmeliyiz. 

•	 Türkiye’de	 bir	 veya	 birden	 fazla	 çok	 kapsamlı	 İsrail	 araştırmaları	 merkezi	 kurulmalı.	
İsrail’in her şeyini bilen uzmanlara sahip olmamız gerekir. Bu insanlar iktisatçı olabilir, 
edebiyatçı olabilir, mühendis olabilir fakat bu insanların İbranice bilen, kendi alanlarında 
İsrail’i tanıyan bilim adamları ve uzmanlar olması gerekir. 

Prof. Dr. Hüseyin KaRaMaN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü

Üniversiteler olarak neler yapabiliriz:

•	 Filistin	üniversiteleri	 ile	 ikili	 iş	birliğine	önem	verilmeli.	Onlarla	farklı	bilimsel	etkinlikler	
düzenlenebilir.

•	 Filistinli	öğrencileri	Türkiye’deki	üniversitelere	alma	noktasında	gayret	gösterilebilir.	

•	 Türkiye’deki	üniversitelerde	Filistinli	akademisyenlerin	çalışmalarına	öncelik	verilebilir.	

•	 Farkındalık	adına	öğrenciler	ve	akademik	personel	için	Filistin	ve	Kudüs	gezileri	düzenlenebilir.	

•	 Avrupa’daki	 üniversitelerle	 olan	 Erasmus	 bağımızı	 kullanarak	 buralarda	 Filistin	 ve	
Kudüs’ü anlatarak kamuoyu oluşturulabilir. 

•	 İşgalci	İsrail	üniversitelerinden	ulusal	ve	uluslararası	panel	ve	benzeri	bilimsel	toplantılara	
konuşmacı veya davetli olarak katılan akademisyenlerin bilimsel çalışmalarında 
Siyonizm ve İsrail’in politikalarını haklı gösteren çalışmalarına izin vermemek. 

•	 Ulusal	ve	uluslararası	dergilerde	siyonist	zihniyetli	akademisyenlerin	gönderdiği	bilimsel	
çalışmalara yer vermemek.

•	 Yapılan	bilimsel	çalışmalarda	İsrailli	bilim	adamlarına	atıfta	bulunmamak.

•	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 akademik	 faaliyetlerin	 organizasyonlarında	 İsrail’in	 işgalini	
destekleyen üniversiteler paydaş kabul etmemek.

•	 Ulusal	 ve	 uluslararası	 bilimsel	 araştırma	 ve	 projelerde	 işgalci	 İsrail	 üniversitelerinden	
gelebilecek çalışmalara destek sağlamamak.

•	 Akademik	 boykotun	 tüm	dünyadaki	 akademik	 çevrede	 uygulanıncaya	 kadar	 işgalci	
İsrail tarafından uygulanan yasadışı politikaları içeren her türlü görsel, video ve yayınlar 
kullanılarak farkındalık oluşturmak.

Beklenilen Sonuçlar:

•	 İşgalci	 İsrail	 üniversitelerinin	 uluslararası	 akademik	 çevrede	 söz	 sahibi	 olamayan,	
bilimsel çalışmaları desteklenmeyen konuma gelmesi sağlanmış olacaktır. 

•	 Uluslararası	 akademik	 çalışmalarda	 işgalci	 İsrail	 ve	 destekçilerinin	 uygulanan	 zulmü	
haklı gösteren ve sözde bilimsel temellere dayandırılan çalışmalarının önü alınmış 
olacaktır.

•	 İşgalci	 İsrail	 üniversitelerinin	 uluslararası	 kurum	ve	 kuruluşlardan,	 bilimsel	 çalışma	ve	
projeler için aldıkları destek kesilmiş olacaktır.

•	 Akademik	 çevrenin	 yanında	 kamuoyunun	 da	 farkındalığının	 artırılmasına	 destek	
verilmiş olacaktır.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BİLGİN
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü

Yapılması gerekenler:

•	 	“Düşmanın	silahıyla	silahlanın”	hadisi	gereğince	tarih	ilmini	çok	iyi	kullanmak.

•	 Kudüs’le	 ilgili	 tapuları,	Osmanlı	Tahrir	Belgelerini	ve	Şer’iyye	Sicillerini	 İslam	gerçeğini	
billurlaştırmak için kullanmak. Bunlardan Müslüman mahalleleri hakkında olsun, sosyo-
kültürel hayat hakkında olsun, arşiv kaynaklarından derlenerek kitap ve makale gibi 
bilimsel çalışmaların yapılması, artırılması gerekmektedir.  

•	 Yabancı	dillerde	Kudüs	ve	Filistin	tarihi,	Filistin	Müslümanlarıyla	ilgili	tarihi	araştırma	ve	
çalışmaların yapılması, artırılması gerekmektedir.
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•	 Belki	Filistin	sorunu	yerine	bunun	akademik	karşılığını	bilmemekle	beraber	tartışılabilir	İsrail	
sorunu dememiz lazım. Yazılarda ve makalelerde buna dönük çalışmalar yapmamız lazım. 

•	 Farklı	 gruplara	 mensup	 Filistinli	 öğrencileri	 birlikte	 hareket	 etmeleri	 yönünde	
güdülemeye, çok içlerine girmeden ama ayrışmalarına da mümkün olduğunca engel 
olmaya çalışılmalı.

•	 Üniversitemizde	Kudüs	gezisi	için	çekilişler	yapıldı	ve	öğrencilerden	çok	güzel	dönüşler	
sağladık. Bu tür çalışmalar arttırılabilir. 

•	 Protokollerin	çek	genel	olması	ve	somut	iş	birliğine	dönüşmemesi	sorunu	olmakta.	Bu	
nedenle belki kurumlarımızda bulunan birimler aracılığı ile sıradan olsa bile somut şeyler 
üzerinden yürümemiz lazım. 

•	 Filistin	ve	 İsrail’den	gelen	şehit	çocuklarına	burs	verme	veya	okul	ücreti	almama	gibi	
Filistinli akademisyen ve çocukları destekleyecek adımlar atmamız lazım. 

•	 Filistin	meselesi	gibi	Kudüs	gibi	çok	üzerinde	durduğumuz	konularda	hemen	içeride	de	bir	
ayrışma oluyor. Hemen Doğu Türkistan gündeme getiriliyor. Burada Filistinli öğrenciler 
için söylediğimiz şeyleri Azerbaycanlı şehit çocukları için de, Doğu Türkistan için de, 
diğer gönül coğrafyamızdakiler için de uygulamayı düşünüyoruz. Geliştireceğimiz bu 
mutedil dil de önemli. 

•	 Birimlerimizi	koordine	etmekle	mükellefiz,	öncelikle	de	kendi	kurumlarımızda.	Ardından	
da bir stratejik plan çerçevesinde bu işleri ele almamız lazım. 

Prof. Dr. Hamdullah ÇUVaLcI
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü

Yapılması Gerekenler:

•	 Çok	 fazla	 akademik	 olmamakla	 beraber	 film	 sektöründe	 olmamız	 gerektiğine	
inanıyorum. Filmin aktörleri dünya çapında olabilir. Yine kültür-sanatta olmamız lazım.

•	 Bunları	çocuklarımıza	anlatacak	çizgi	filmler,	oyunlar	olabilir.	Çocuklarımız,	yabancıların	
değil, bizlerin yazdığı oyunları oynamalı.

•	 Anaokullarında	6	yaşında	çocuklar	Kudüs	ile	tanışmalılar.	Milli	eğitimde	Kudüs’ü	tanıtan	
kısa filmler olmalı. 

•	 Bunun	yanında	kısa,	orta	ve	uzun	vadede	bir	eylem	planımızın	olması	lazım.	

•	 Akademisyenler	 olarak	 İslam	 ülkeleriyle	 neler	 yapabiliriz,	 bunları	 konuşup	 bir	 strateji	
belirlememiz gerekir.

•	 Kudüs’ü	sadece	dini	saiklerle	değil,	Batı	dünyasına	ve	dünya	kamuoyuna	sevgi,	kardeşlik,	
insan	hakları	gibi	söylemlerle	dâhil	etmemiz	gerekir.	

•	 Bazı	 üniversitelerimiz	 Avrupa’daki	 birlikler	 içerisinde	 faal	 olarak	 görev	 alıyorlar,	 bu	
birliklerde de bu konular gündeme getirilebilir. 

•	 Kendi	 üniversitelerimizde	 okuyan	 öğrencilere	 yönelik	 sadece	 İsrail’in,	 Filistin	 veya	
Gazze’ye saldırdığı dönemlerde değil her yıl değişik konularda olayların tarihi seyrini 
anlatmak anlamında genç nesilde bu düşünceyi oluşturmak için konferans, panel, 
sempozyum gibi etkinlikler gerçekleştirilebilir. 

•	 Stratejik	hedefler	doğrultusunda	uzmanlar	yetiştirmek,	İbranice	bilen	Yahudi	ve	İsrail	ile	
ilgili konuları çalışan uzmanlar yetiştirmek. 

Prof. Dr. Fatih SaVaşaN
Sakarya Üniversitesi Rektörü

Yapılması gerekenler:

•	 İbranice	 öğretilmesi,	 akademik	 iş	 birliklerinin	 de	 İbranice	 üzerinden	 gerek	 yayınlarda	
gerekse sempozyumlarda yürütülmesi lazım. Bir bakıma İbranice öğrenenlerin 
Yahudilerin ruh halini anlama açısından onlara kendi dilleri üzerinden ulaşması açısından 
önemli olduğunu zaten herkes takdir ediyor. 

•	 Hem	 Ermenice	 bilen	 hem	 İbranice	 bilen	 akademisyenler	 gurubu	 oluşturma	 adına	
faaliyetlere başlandı. Hali hazırda iki araştırma görevlimiz Orta Doğu Enstitüsünde 
İbranice öğreniyor. Burada biz yıllar önce başlanılan bir gelenek olarak ülke uzmanlıkları 
çıkarmaya çalışıyoruz. İbranice’nin bu bölgenin içine düştüğü sıkıntıları giderme 
açısından önemli bir dil enstrümanı olduğunu kabul etmemiz lazım.

•	 Bu	gibi	çalışmalar	başladığında	ortaya	çıkan	çekincelerden	birisi	şudur:	İsrail’e	gitmek,	
İsrail’deki üniversitede bulunmuş olmak ve hatta İbranice öğrenmek… Türkiye’de 
şüpheyle bakılmayı otomatikman getiriyor. Bunu aşmamız gereklidir.

•	 Akademik	boykot	o	kadar	dar	tanımlanmalı	ki	adeta	yok	hükmünde	olmalı.		Doğrudan	
hedefe varacak bir boykot ve özellikle belli kişiler ve kurumlar varsa aşırı Siyonizm 
taraftarı, bunlara karşı uygulamak lazım. Bunun dışında tüm Yahudileri yazdıkları ve 
çizdiklerinden ötürü boykotla muhatap kılmak çok doğru değil. 

•	 Gerekirse	hakemlikleri	de	kabul	etmemiz	lazım,	özünde	İsrail’e	destek	veren	bir	makale	
yazıldığı anda bir hakemin burada biraz tek taraflılık var diğer tarafında argümanlarına 
yer verilmesi lazım diyerek birkaç örnekle o makaleye diğer tarafın argümanlarının da 
girmesini sağlamakta güzel bir hizmettir. 

•	 Boykottan	ziyade	onların	içerisinde	kendi	argümanlarımıza	yer	verme	onların	içerisinde	
sesimizi duyurmamız lazım.

•	 Bu	konuda	bizler	yeni	bir	terminoloji	oluşturmak	durumundayız.	Neler	olabilirini	konunun	
uzmanları dile getirebilir. Mesela İsrail’le terör devleti birlikte kullanılmalı orada basit bir 
yerleşimci ifadesi kullanılıyor. Ona uygun bir ifade geliştirilmeli. 
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Prof. Dr. Mehmet BULUT
İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü

İcraatlarımız ve Önerilerimiz:

•	 Üniversite	 olarak	 bu	 yıl	 8.’sini	 yapacağımız	 yıllık	 uluslararası	 Filistin	 Konferansı	
düzenliyoruz. Filistinli öğrencilere yönelik lisans ve lisansüstü düzeyde değişik burslar 
ve destekler adı altında çalışmalar yürüttük. Bu konularda akademik düzeyde ne kadar 
çalışma yapılsa azdır.  

•	 Türkiye’de	bu	konularda	yapılan	birçok	çalışma	var,	daha	da	artırmak	gerekir.	Bizlere	
birçok müracaat var. Kudüs temeline dayanan projelere mali destek talepleri var 
akademik çalışma yapmak için. Bu çalışmalara hemen cevap verememekle beraber 
paydaşlar ve ortaklar arıyoruz. Finans desteği olması karşılığında elimizde bulunan 
birkaç proje mevcuttur. 

•	 Elimizdeki	projeler	Hz.	Ömer’den	bu	zamana	kadar	Osmanlı	arşivlerine	dayalı	eserlerin	
gün yüzüne çıkarılmasını kapsayan türden projelerdir. Bu konuda destek olacak 
kurumlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

•	 Boykot	noktasında	ne	yapmamız	gerekir	sorusuyla	birlikte	ne	yapmıyoruz	sorusunun	da	
önemi büyüktür. Yani yapmamız gerekirken yapmamamızdan, yapamadıklarımızdan 
hesaba çekileceğimiz için öncelikle yapmamız gerekeni hızlıca yapmamız gerekiyor. 

Bu noktada başta üniversitelerimizde bu alanlarda 

•	 Filistin’deki	üniversitelerle	iş	birliğini	artırma	noktasında	nitelikli	çalışmalar	yapmalıyız.	

•	 Eğer	boykot	çağrısı	olacaksa	dikkatli	bir	dil	kullanılması	gerekir.	Sağduyulu	ve	vicdanı	
olan akademi camiasını sadece İsrail’de değil bütün dünyada harekete geçirme 
noktasında Hilfü’l-fudul yaklaşımı çerçevesinde hareket etmeliyiz ve asıl vicdanları 
harekete geçirecek üslubu benimsemeliyiz. 

•	 Kınama	gerektiği	noktada	geri	durmadan	gerek	bireysel	gerek	kurumsal	düzeyde	bunu	
gerçekleştirmeliyiz. 

•	 Üniversitelerin	 ve	 akademisyenlerin	 daha	 derinlikli	 çalışmalara	 önem	 vermeleri	
gerekmektedir.   

Prof. Dr. Muhittin oKUMUşLaR
Necmettin Erbakan Üniversitesi

Hedeflerimiz ve Öneriler:

•	 Birçok	üniversitede	bu	konularda	birçok	çalışma	var,	bunların	hepsine	katılıyoruz.	Bunun	
yanı sıra şöyle bir katkıda bulunabiliriz. Üzerinde çalıştığımız bir konu da şudur ki sadece 

Prof. Dr. Hicabi KIRLaNGIÇ
Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı

İcraatlarımız ve Önerilerimiz:

•	 Üniversitemizde	İbranice	anabilim	dalı	var	fakat	henüz	bir	öğrenci	almış	değiliz.	Hoca	
kadromuz	da	esasen	mevcut	değil,	vekâleten	 işleri	Arap	dilinden	bir	hocamız	gönüllü	
olarak yürütüyor. 

•	 Öte	 yandan	 MEB’in	 yurtdışına	 gönderdiği	 öğrencilerimiz	 var.	 Mesela	 bir	 öğrenci	
gönderilmiş, uluslararası ilişkiler ve dil ve tarih fakültesiyle ilişkilendirilmiş, İsrail’deki 
zorluklar malumunuz… doktora amacıyla gitmiş ama yüksek lisansını bitirerek 
dönebilmiştir. Daha sonra istihdamında sıkıntılar oluştu. Bizlerin mevzuatlarımızda ve 
onların işleyişinde sıkıntılarımız var. İşin önünü açacak çalışmalar ne yazık ki yok gibi. 
Bunlar üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

•	 Boykotla	ilgili	maddeler	beni	oldukça	etkiledi.	Teklif	edilen	şeyler	makul	olmakla	beraber	
bunların nasıl yapılacağı konusunda çalışmalar yapmak lazım. 

•	 Aslında	 bizim	 üniversitelerimiz	 de	 uluslararası	 akademik	 camiaya	 entegre	 olma	
düşüncesi ve güdüsüyle Siyonizm’in hizmetine girmiş vaziyette. Bu konuda indeksler, 
Bologna süreci… hepsi yeniden gözden geçirilmelidir. Öncelikle kendi akademik arka 
planımızı güçlendirmemiz gerekir. Bununla ilgili çalışmalar yapmak lazım. 

•	 Ankara	 Üniversitesinde	 Holokost	 günü	 2015	 yılından	 bugüne	 resmi	 bir	 şekilde	 aleni	
olarak yapılmaktadır. En son 2020 yılında yapılmıştı ancak 2021 yılında yapılmadı. 
Holokost günü çok etkinlikli ve çok etkili bir şekilde gündeme geliyor. Bunun Ankara 
Üniversitesinde olmasının sebebi Nazi meselesi ve oradan Türkiye’ye sığınan bilim 
adamlarının istihdam edilmiş olmalarıdır. Bu bağlantılarla Ankara Üniversitesi ev 
sahipliği yapmıştır. 

•	 9	 Aralık	 1917	 Filistin’in	 İngiliz	 işgali	 (Kudüs	 işgali)	 ve	 14	 Mayıs	 1948	 İsrail	 devletinin	
kuruluşu, Kudüs günü pek çok sıkıntılara yer açan bir gün oldu ve İslam dünyası bunun 
karşısında birleştirici bir rol üstlenemedi. Bu önemli tarihleri gündeme getirerek Filistin’le 
dayanışma günü ilan edilip, bunu sürekli hale getirici bir çalışma yapılabilir. Bu konuda 
üniversitelerin öncülük yapması doğru olur.   

•	 Üniversiteler	arası	protokoller	canlı	tutulmalıdır.	

•	 İbrani	dilinin	geliştirilmesi	ve	öğrenilmesi	önem	arz	etmektedir.	

•	 Boykotla	ilgili	maddeler	makul	olmakla	beraber	bunun	sınırlılıkları	çerçevesi	konusunda	
bir alt çalışma yapılabilir ve daha sonra katılımcılara sunulabilir. İsrail menşeli Siyonizm 
destekli üniversitelerle iş birliği yapmamak, ortak konulara hizmet etmemek ve bazı 
konularda onları kısıtlayıcı tutumlar sergilemek önemli olacaktır. 
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•	 Bu	çalışmalar	sadece	ulusal	değil	uluslararası	düzeyde	olabilir.	Bunu	Türkiye	dışında	var	
olan Kudüs bilincini taşıyan akademik platformlarla başlayan bir sürece dönüştürebiliriz. 

•	 Bu	 konularda	 çalışan	 akademisyenleri	 buluşturacak	 Sivil	 Toplum	 Kuruluşlarını	 da	
kapsayan platformlar oluşturulmalıdır. 

•	 Boykot	 kapsamında	 ortak	 verilebilecek	 tepkiler	 oluşturmak	 anlamında	 iletişimi	
sağlamak. Burada amaç daha senkronize çalışmaları bir araya getirmektir.

•	 Çözümler	sunmak	zor	değil,	asıl	sorun	şudur	ki:	sorun	alanları	neler?	problem	alanları	
neler?	öncelikli	 temel	problem	alanlarını	 tespit	 etmeliyiz.	Yine	 sorunları	 çözme	adına	
adım adım ilerlemeliyiz. 

Prof. Dr. Niyazi caN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü

Önerilerimiz:

•	 Stratejik	plandan	bahsedildi,	bu	noktada	gerçekten	işlevsel	planlar	yapılmalı,	planlarda	
aldığımız hedefleri adım adım takip ederek yapılanlar ve yapılamayanlar not edilerek 
yol alınmalıdır. 

•	 Öğrenci	 ve	 akademisyen	 değişimi	 tüm	 üniversitelerimizin	 gündemindedir.	 Burada	
gelen öğrencileri bilgili ve bilinçli hale getirmeliyiz. Buradaki amaç nitelikli meslek 
elemanları, bu davanın şuurunda ve farkında mezunlar verilmelidir. Aynı zamanda bu 
durum dışarıdan gelen tüm öğrenciler için geçerlidir. Öğrencilerin donanımlı olabilmeleri 
yönünde	bu	konunun	takipçisi	olabiliyor	muyuz?	Bunun	üzerinde	düşünmeliyiz.

•	 Yine	 araştırmaları	 çeşitlendirme	 konusunda	 sadece	 tarihi	 araştırmalar	 üzerinde	
durmamalıyız, bunu çeşitlendirmeliyiz… eğitimde, sağlıkta vs.de iş birliğini 
zenginleştirmeliyiz. 

•	 Bir	 diğer	 konu,	 burada	bir	 zulüm	var,	 bir	 hak	 ihlali	 var,	 o	 toprakların	 kime	ait	 olduğu	
çok belli dolayısıyla haklı bir meseleyi sadece İsraillilerle değil bütün dünya ile işlevsel 
platformlarda ve toplantılarda tartışmalıyız. İnsaflı akademik dünyayı ve politik dünyayı 
bu işin içerisine sokmalıyız. 

•	 Araştırma	merkezleri	 çok	 önemli.	 Üniversitelerin	 bu	 araştırma	merkezlerinin	 ortak	 bir	
platform oluşturmaları YÖK tarafından tavsiye ediliyor. Filistin ve Kudüs ile ilgili çalışan 
merkezlerimizin ortak ama dünyada ses getiren toplantılara imza atabileceklerine 
inanıyorum.  

•	 Araştırma	 merkezi	 olan	 üniversitelerimizin	 yıl	 içerisinde	 birkaç	 tane	 ses	 getirecek	
programlarının, çalışmalarının olması gerektiğini düşünüyorum. Böyle çalışmalar yoksa 
bu kadar merkezimiz var diye söylemenin bir anlamının olduğunu düşünmüyorum. 

•	 Üniversiteler	adına	yapabileceklerimizi	hemen	icraata	koymamız	gerektiğini	düşünüyorum.	

Yahudilik, Musevilik, Siyonizm ve Hıristiyanlık değil dünya dinlerine yönelik de çalışmalar 
gerçekleştirmeliyiz, bu konuda çok az çalışmamız var.

•	 Bizim	yerinde	bu	dinleri	daha	iyi	tanıyabilecek	dinamiklere	 ihtiyacımız	var.	Akademik	
çalışmalar için bir enstitü kurma çalışmalarımız mevcut. Bu konuda ortak çalışmalara 
da ihtiyacımız var. 

•	 Bu	 noktada	 boykot	 önemli	 ama	 güncel	 hayatta	 sorunlar	 olduğu	 zaman	 bu	
ürünleri almayalım, markaları kullanmayalım diye protesto ediyoruz fakat ürünün 
hammaddesini yine onlar çıkarmaktalar. Dolayısıyla akademik dünyada bazı noktalar 
var ki indekslerden diğer alanlara dek birçok alanda belli başlı yerlerde yine onlar var. Bu 
noktada bir gayret ve tedbirimizin olması gerekiyor. Yani temelden güçlendirebileceğimiz 
noktalara ihtiyacımız var.  

Prof. Dr. Musa Kazım aRIcaN
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü

İcraatlarımız ve Önerilerimiz:

•	 Ankara	 Sosyal	Bilimler	Üniversitemizde	bu	anlamda	 var	 olan	 çalışmaları	 paylaşmak	
isterim.	Bu	çalışmalarımızın	başında	Kudüs	Çalışmaları	Merkezimiz	var.	Mardin	Artuklu	
Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmalarımız mevcut. Merkezimiz sadece araştırma 
merkezinden oluşmuyor, aynı zamanda lisansüstü eğitim de veriyor. Akademisyen 
yetiştirme programına matuf olarak programlara öğrenci alınıyor. Bunu akademisyen 
ve insan kaynağı yetiştirme adına önemli bir adım telakki ediyoruz. 

•	 Üniversitemizde	 İbranice	 dili	 DİLMER	 üzerinden	 verilmektedir.	 Bu	 kursları	 verebilecek	
hocalarımız mevcut. Ancak bu konulara yönelik dayanışmamız ve iş birliğimiz yok. 
Kurslarda ilana çıkılmasına rağmen başvuru arzu edilen düzeylerde olmuyor. Merkezimiz 
birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle de bu çalışmalarını yürütüyor ama bu konuda 
araştırma yapacak ve bu konulara ilgi duyacak, belki de oldukça tematik konuları 
çalıştıracağımız insanlara ulaşmamız gerekiyor. 

•	 Merkez,	 lisansüstü	program,	kurslar	ve	dergimiz	 ile	üniversitemiz	bu	konularda	büyük	
çaba içerisindedir.

Öncelikle şunları yapmamız gerekiyor:

•	 Çabalarımızı	dağıtmadan	iş	birliklerimizi	artıracak	bir	yöntem	geliştirmeliyiz.	YÖK’ün	son	
dönemde geliştirdiği bir yöntem ortak enstitü kurma olanağı sunuyor. Her üniversitede 
merkez kurmak yerine birkaç yerde bunu odaklamak daha iyi bir adım olabilir. 

•	 Kudüs	bilincine	sahip	iş	birliği	daima	olmalı	ve	devam	ettirilmelidir.	Akademik	anlamda	
yapılacaklar, tezler olabilir, çalışmalar olabilir yani bu stratejileri belirlemek adına daha 
tematik hareket etmeliyiz. 
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Yaptığımız Başlıca Faaliyetler:

Filistin ve özelde Kudüs ile Mescid-i Aksa 20. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren emperyalizmin odak 
noktalarından birisidir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılması sonucu bugün Ortadoğu 
olarak isimlendirilen Osmanlı topraklarının hepsi yeniden yapılandırılma sürecine girmiştir. Bu 
yapılandırma başta İngiltere olmak üzere dönemin sömürgeci zihniyetinin bölgedeki İslam 
topraklarını kendi emelleri doğrultusunda taksim ve terkip amacına matuf bir sürecin başlangıcı 
olmuştur. Yahudilerin Siyonizm ideali ile ırkçı ulus devlet anlayışlarının sömürü zihniyetine maşa 
olarak	dizaynı,	 Filistin’in	bir	 İslam	 toprağı	olarak	kalmasına	mâni	durumlar	 içermesinin	yanında,	
bunun süreç olarak işletilmesi de o günden bugüne değin pek çok siyasi, sosyal, ekonomik ve insani 
krizlerin yaşanmasına sebebiyet vermiştir.  

İlk kıblemiz ve haremimiz olan Mescid-i Aksa’nın önemini kavrayarak geçmişini idrak ve geleceğini 
tayin etmek, üzerinde önemle durduğumuz bir meseledir. Her yıl Ramazan ayında şiddetini 
arttıran Siyonist saldırıların bu yıl 10 Mayıs itibariyle farklı bir veçheye büründüğünü görmekteyiz. 
Sözde “Kudüs Günü” adıyla İsrail’in terör eylemlerini hiç çekinmeden gerçekleştirmesi Gazze’de ve 
Kudüs’te Müslümanların savunma şeridi oluşturmasına neden olmuştur. Siyonist İsrail’in, Filistin’e 
yönelik işgali ve saldırganlığı toplumsal, insani ve en nihayetinde vicdani bir sorumluluğun yanında 
akademik bir sorumluluğu da beraberinde getirmektedir. Bu sorumluluğa binaen Mardin Artuklu 
Üniversitesi	bünyesinde	kurulan	Kudüs	ve	Filistin	Çalışmaları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezi	olarak	
Kudüs Şûrası Bilim İstişare Kurulu İkinci Toplantısına ev sahipliği yapmayı bir vazife telakki ediyoruz. 

Ümit ediyoruz ki yapacağımız bu ortak çalışma ve istişare sonucunda geliştirilecek fikirler ve ortaya 
konulacak projeler Kudüs’ün işgalci İsrail karşısında uluslararası arenada zaten haklı olduğu konuda 
elini güçlendirici argümanlar üretecektir. II. Bilim İstişare Kurulu toplantısında kendini vazifeli sayan, 
fikirleri ve eylemleriyle Siyonizm işgalini ortadan kaldırmaya çalışan, dayanışma ve iş birliğinin 
Kudüs’ü özgür kılmasını temenni ederiz.

YAZILI SUNULAN PLAN, ÖNERİ
VE TEKLİFLER
Dr. Öğretim Üyesi ayşe ÇEKİÇ
Mardin Artuklu Üniversitesi, Kudüs ve Filistin Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

I II
Prof. Dr. Saffet KÖSE
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü

Allah bir ayetinde “inananlar karşısında en şiddetli ve en zalim olanları Yahudiler olarak bulacaksın” 
buyurmaktadır. Tevrat’ta Tesniye bölümlerinde de “size miras olarak verilen topraklarda taş 
taş üstünde bırakmayacaksınız” diye açıkça söyleniyor. Bunu gerçekten de uyguluyorlar. Bunu 
düşmanlık anlamında değil de bir tespit olarak düşünebiliriz. 

Tavsiyeler ve İcraatlarımız:

•	 Üniversitelerimizde	 ve	 uluslararası	 ilişkiler	 bölümlerimizde	Tevrat	 ile	 ilgili	 çalışmaların	
yapılması lazım. 

•	 Üniversitemizde	Kudüs	kitaplığı	oluşturuyoruz.	Bu	anlamda	Kudüs	Ansiklopedisini	de	
kitaplığımıza kazandırıyoruz. 

•	 Filistin’den	gelen	öğrencileri	öncelikli	sıralamaya	alarak	öğrenci	kabulünü	önemsiyoruz.	
Dünya’da bu konuda önemli bir duyarlılık oluştu, bu konunun da değerlendirilmesi 
gerekmektedir. 
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•	 Üniversitemizin	 Tömer	 Kudüs	 grubu	 ile	 gerçekleştirdiğimiz	 dil	 eğitimi	 programında	
Filistinli öğrencilere Türkçe öğretiyoruz. Bu konunun özellikle önemsenmesini dile 
getiriyoruz ki etkileşimin ancak bu sayede artacağı kanaatini taşıyoruz. Son zamanlarda 
Kudüs’te yaşanan Siyonist saldırılara binaen Kudüslü gençleri dinlediğimiz bir program 
da (24 Mayıs 2012) gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Önerilerimiz:

•	 Filistin	 coğrafyasının	 tarihini,	 kültürünü,	 dini	 ve	 politik	 kimliğini	 ortaya	 koyan	 bir	
“Beytülmakdis Ansiklopedisi” oluşturmak akademik hedeflerimiz arasındadır. Uzun 
vadeli hedefimiz kapsamında değerlendirdiğimiz Beytülmakdis Ansiklopedisi alanında 
uzman kimselerle gerçekleştirilecek bir projedir.

•	 Filistin’in	 işgalinin	 dününü	 bugününü	 aydınlatacak	 raporlar	 tutmak	 ve	 bu	 raporların	
pratik alanda uygulanmaya konulması da merkezimizin başlıca hedefleri arasında yer 
almaktadır.

•	 Akademi	dünyasına	katkı	sunması	için	“Doğuştan	Günümüze	Kudüs	ve	Filistin	Tarihi”	
başlığıyla genel bir eser yazmak da hedeflerimiz arasındadır. Böylece alanda uzman 
kimselerin Filistin’in istilasını akademik anlamda aydınlattığı ve İsrail’in saldırganlığını 
aşikar kıldığı akademik konsensüs oluşturulmuş olacaktır.

•	 İsrail’in	 Siyonist	 işgalinin	 sadece	akademik	 ve	 sosyal	 çerçevede	bırakılmayıp	 sinema	
sektöründe	de	işlenmesi	başlıca	hedeflerimiz	arasındadır.	Çünkü	sinema	her	kesimden	
insanı etkileyebilecek kapsama alanına sahiptir. Bunun için gerekli görüşmelerin 
yapılması ve bağlantıların tayini önemsediğimiz bir gündem maddesi olarak önümüzde 
durmaktadır.

•	 Merkezimizin	 üzerinde	 çalışacağı	 bir	 başka	 konu	 ise	 bilhassa	 lisans	 öğrencilerinden	
müteşekkil öğrenci panelleri. Yılda iki defa sadece öğrencilerin akademik bir şekilde 
Kudüs ve Filistin’e dair sunumlar yaptığı çalışmaların faal olması, konunun genç 
öğrencilere de akademik bakımdan sirayetini kolaylaştıracaktır.

•	 Ayrıca	film	gösterimleri,	 alanda	uzman	kişilerce	konuya	 ilişkin	paneller	 ve	 sergiler	de	
Kudüs farkındalığını sosyal alanda genişletecek projelerimiz kapsamındadır.

•	 Kudüs’e	 dair	 akademik	 bir	 Türkiye	 gündemi	 oluşturduktan	 sonra	 bunun	 uluslararası	
bağlamda karşılık bulmasını sağlamak başlıca hedeflerimiz arasındadır. Bunun için 
Türkiye’deki üniversiteler ve akademisyenlerin ortak hareket etmelerini sağlayıcı 
çalışmaların uluslararası düzeyde Kudüs sorununun çözümüne katkı sunacağı 
kanaatindeyiz.	Bu	düsturla	Mardin	Artuklu	Üniversitesi	ve	Kudüs	ve	Filistin	Çalışmaları	
Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak gerekli adımların atılmasını sağlayacağız. 
Türkiye’deki alana dair araştırma merkezleriyle kurulması planlanan ilişki ağları 
sayesinde de ortak akademik faaliyetlerin yapılması planlanmaktadır.

•	 Kudüs’ün	Siyonist	 işgale	karşı	daima	gündemde	 tutulması	ve	bilinçli	bir	neslin	 inşası	
önemsediğimiz başat icraattır. Bunun için ASBÜ ile ortak gerçekleştirdiğimiz “Adım Adım 
Beytülmakdis”	dersleri	Kudüs	bilincinin	yerleşmesine	imkân	tanırken	aynı	zamanda	bu	
bilincin bilgiyle donanımlı akademik çıktıya dönüşmesine de vesile olacaktır.

•	 Üniversitemiz	bünyesinde	lisans	ve	yüksek	lisans	seviyesindeki	öğrencilerden	oluşturulan	
bir ekip Kudüs gündemine dair gelişen olaylarda aktif rol oynamakta; haber ağı, medya 
ve sosyal sorumluluk konusunda Kudüs’te yaşananları göz önüne taşıma gayretinde 
bulunmaktadırlar. Böylece bu ekibin çalışmaları kendilerinden sonra gelecek olan 
üniversite gençlerine ilham olurken, yapılan çalışmalar sayesinde de Kudüs davasının 
sesi gürleştirilmektedir. Bu bağlamda sosyal medya gündem çalışmaları Kudüs’ün 
ön planda tutulması adına gerçekleştirdiğimiz başlıca faaliyetler arasındadır. Sosyal 
medya çalışmalarının gittikçe arttırılması da önemsediğimiz bir durumdur, zira sosyal 
medyanın çağın ruhuna uygun bir ifade biçimi olduğunu düşünmekteyiz.

•	 Her	 yıl	 uluslararası	 düzeyde	 düzenlediğimiz	 Beytülmakdis	 Akademik	 Sempozyumu	
Kudüs’ün tarihi, siyasi, sosyo-politik ve coğrafî kimliğini billurlaştırmaya yarayan bir 
çalışmadır. Bu sayede Kudüs, akademinin her yıl belirli günlerde gündeminde tuttuğu 
ciddi	bir	mesele/konu	olmaktadır.

•	 1997’den	 beri	 çıkartılmasına	 destek	 olduğumuz	 Beytülmakdis	 Araştırmaları	 Dergisi/	
Journal	of	Islamic	Jerusalem	yılda	üç	sayı	olmak	üzere	Kudüs’e	dair	çok	çeşitli/zengin	
makalelerin yayınlanmasını sağlamaktadır. Beytülmakdis Araştırmaları Dergisi; ASOS, 
Index Islamicus, ISAM, DOAJ, Ulrichsweb indekslerinde taranmaktadır. 8-14 Mart 2021’de 
kutladığımız Dünya Kudüs Haftası’na binaen dergimizin “Dünya Kudüs Haftası ve İsra-
Mirac” özel sayısı şu an makale kabul aşamasındadır.

•	 Kudüs	 ve	 Filistin	 Çalışmaları	 Uygulama	 ve	 Araştırma	 Merkezi,	 Artuklu	 bünyesinde	
kurulmuş ve vizyonunu, Filistin’in Siyonizm’e kurban edilmemesi için nitelikli ilmi, 
akademik ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak şeklinde dizayn etmiştir. Bu 
bağlamda al-Quds Üniversitesi ve İsra Vakfı ile ortak protokollere imza atmış olan 
merkezimizin ilerleyen zamanlarda Filistinli genç öğrenciler ve akademisyenlerle ciddi 
ilişki ağları kurmak ana hedefleri arasındadır. 

•	 Kudüs	ve	Filistin	Çalışmaları	Uygulama	ve	Araştırma	Merkezimiz	bu	yıl	hem	Türkiye’den	
ve	 hem	 de	 uluslararası	 düzeyde	 Türkçe/Arapça	 programıyla	 yüksek	 lisans	 öğrencisi	
alımını yapmıştır. Yakın zamanda doktora öğrencisi alımına da başlanması hedeflerimiz 
arasındadır. Akademik çalışmalar ve üretilecek tezler merkezimizin başlıca vazifesidir.

•	 Mardin	Artuklu	Üniversitesi	olarak	pandemi	öncesinde	 iki	 yıl	üst	üste	düzenlediğimiz	
Kudüs fuarlarında da orijinal projeler ve sosyal farkındalığı arttırıcı faaliyetler 
gerçekleştirdik. Pandemi sonrasında Kudüs fuarlarını yeniden düzenlemeyi hedefliyoruz.

•	 Kudüs	şuurunu	sadece	üniversite	bünyesinde	değil	içinde	yaşadığımız	güzide	şehrimiz	
Mardin’de de diri tutma çabası içindeyiz. Bunun için sabah namazı programları, ilçelerdeki 
gençlik merkezlerinde verdiğimiz konferanslar, ortaokul seviyesinde düzenlediğimiz 
söyleşiler Kudüs şuurunun ve bilincinin Üniversite dışında sosyal alanda da yayılmasına 
vesile olduğumuz çalışmalardır ki bunu her daim önemsedik ve önemseyeceğiz.
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şekilde çalışmak, eşgüdüm ve iletişimi sürekli kılmak zorundayız. Bunun için de bugün 
burada tartışacağımız Bilim İstişare Kurulu oluşumunun son derece isabetli ve örnek 
bir girişim olduğunu düşünüyorum. Ancak bu kurulun başarılı olabilmesi için mutlaka 
kalıcı bir sekretaryaya kavuşturulması ve bunun da idari, mali ve beşeri yeteneklerle 
donatılması şarttır.

•	 Bölgesel	 ve	 küresel	 değişim	 dinamikleri	 çerçevesinde	 üniversiteler	 ile	 sivil	 toplum	
kuruluşları arasındaki iş birliği düzeyinin artırılması ve çeşitlendirilmesi ihtiyacını sürekli 
vurguluyoruz. Bir sivil girişim olarak teşkil edeceğimiz yapının sivil toplum kuruluşlarının 
Kudüs çatısı olarak bir süre önce oluşturulmuş Kudüs Şûrası ile koordinasyonunu 
ve iş birliğini üniversite-toplum ilişkisi açısından çok önemsiyor ve bu alanda öncü 
olacağına inanıyorum. Bu örnek ilişkinin, tarihsel kökenindeki sivil yapısal karakteristiğe 
uygun olarak üniversitelerimizin ve diğer akademik ve bilimsel kuruluşlarımızın 
topluma	hizmet	 fonksiyonu	açısından	sivil	alana	daha	fazla	temas	etme	 imkânlarını	
var edeceğini düşünüyorum. Böylelikle iki toplum arasında son yıllarda yoğunlaşan 
etkileşim ortamında geliştirilen kurumlar arası ilişkilerimiz burada her birini tek tek 
sayamayacağım kazanımlara ilaveten yeni sosyal ve kültürel mecralar da üretecektir. 

Bu genel çerçeveden sonra bazı pratik önerilerimi de kısaca aktarmak istiyorum:

•	 Coğrafya	merkezli	 kapsayıcı	 yaklaşımın	 üretilmesi	 önemlidir.	 Buna	 yönelik	 kapsayıcı	
söylem, dil ve buna uygun yeni kavramların üretilmesi, sosyal ağlar ve organik iş 
birliklerinin geliştirmesi önemlidir.

•	 Özelde	 Kudüs	 ve	 genelde	 Filistin	 halkının	 karşılaştığı	 çeşitli	 zulümlere	 ve	 yaşamsal	
zorluklara karşı direncini artırmak ve onu aktif bir birey haline getirebilmek için örgün ve 
yaygın eğitimi sürekli bir gündem olarak tutmalıyız.

•	 Her	bir	üniversitemizin	sahip	olduğu	akademik	birimlerin	muadil	kuruluşlarla	eşleştirerek	
müreffeh bir Filistin’in inşası için yeni nesil projeler ve programlar düşünülebiliriz. 

•	 Kudüs’te	 değişim	 ve	 ilerlemeyi	 başarmak	 için	 yerel	 bilimsel	 kuruluşların	 güçlü	 aktif	
ortaklar olmalarını desteklemek amacıyla sadece Türkiye’deki değil İslam dünyasındaki 
ve dünyadaki kilit paydaşlarla ilişkilerini güçlendirmede destekçi olmalıyız. 

•	 Filistin	 ve	 Türkiye’deki	 farklı	 kamu	 kurumları	 arasında	 birçok	 kardeşlik	 anlaşması	
olduğunu biliyoruz. Kurumlarımız yılda en az bir kez bir araya gelerek bu çalışmalardaki 
tecrübeleri ve iyi örnekleri aktarmalı ve karşılıklı geliştirmelidir.

•	 Bilimsel	ve	akademik	kuruluşlarının	mevcut	çabaları	göz	önüne	alınarak	bilgi	ve	deneyim	
alışverişi amacıyla ortak eğitim programları, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve 
çalışma grupları benzeri çalışmalar desteklenmelidir.

•	 Ortak	 program	 ve	 faaliyetler,	 ilgili	 ulusal,	 bölgesel	 ve	 uluslararası	 kuruluşların	 Filistin	
yararına geliştirdiği programlarla irtibatlandırılarak paydaşlara sunulabilir, ortak proje 
ve fon kaynağı arayışına girilebilir.  

•	 İşgalci	İsrail’in	yakın	zamanda	Mescid-i	Aksa	başta	olmak	üzere	Kudüs,	Gazze	ve	tüm	
Filistin’deki masumlara yönelik saldırı ve katliamlarına karşı 190 üniversite rektörünün 

Prof. Dr. atilla aRKaN
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü

•	 Kudüs	meselesinde	sivil	toplum	kuruluşları	arasında	kalıcı	ve	istikrarlı	bir	 iletişim	ve	iş	
birliği girişimi olarak ortaya çıkan Kudüs Şûrası platformunu takdirle karşılıyorum. İnanç, 
kültür, tarih ve coğrafyamızın önemli ve ayrılmaz bir parçası olan Kudüs meselesinde 
eylemlerimizin etkili ve verimli olabilmesi için birçok alanda benzer işbirliklerine ve 
ortaklıklara ihtiyaç vardır. Bilimsel ve akademik çalışmalar alanında Türkiye’deki ve 
Filistin’deki ilgili kuruluşlar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturulması 
için bugünkü toplantımız tarihi bir fırsattır.

•	 Bu	 meseleye	 en	 sıhhatli	 yaklaşım	 coğrafyamızda	 barışı	 sağlayacak	 kapsayıcı	
perspektiftir. Coğrafya merkezli yaklaşım kaotik bir döneme girdiğimiz zaman diliminde 
yaşayan insanlarımız için önemlidir. Tüm din, dil, kültür ve milletleri kuşatacak kapsayıcı 
bir yaklaşım, söylem, dil (amaçlara uygun yeni kavramların üretilmesi), sosyal ağlar ve 
organik işbirlikleri geliştirmesi önceliklidir. Bu noktada orta, uzun vadeli yaklaşımlar ve 
sürekliliği önemsemek fark yaratacaktır. Bu aynı zamanda İsrail’in dışlayıcı yaklaşımlarını 
da dünya kamuoyunda çok daha itici hale getirecektir. Tüm kimliklerde vicdan ve insaf 
sahibi insanlar olduğunun farkına varmak ve onlarla anlamlı iş birliği geliştirmek fark 
yaratacaktır.

•	 Hepimizin	bildiği	üzere	esasında	üniversiteler	tarihsel	olarak	sivil	toplumun	önemli	bir	
parçasıdır. Sunduğu özgürlükçü eğitim ile fertlerin bireyleşme ve kendini gerçekleştirme 
süreçlerine katkı sunarak onları topluma hazırlayan, karşılaşabilecekleri her türlü baskı 
ve haksızlıklara karşı bilgi ve beceri donanımları kazandıran müstesna kurumlardır. 
Bu haseple Filistin’deki üniversitelerin güçlendirilmesi orada verilen özgürlük ve onur 
mücadelesine yapılabilecek en büyük katkı olacaktır. İbn Haldun üniversitesinde 100’e 
yakın Filistin kökenli öğrencimiz bulunmaktadır. Onları bilinçli, İbraniceyi bilen, farklı 
dillere vakıf  bir şekilde yetiştirmek alana yönelik önemli katkılardan biri olacaktır.

•	 Her	 şeyden	 önce	 akademik	 ve	 bilimsel	 kuruluşlarımızın	 bugüne	 kadar	 yaptıkları	
iş birliklerinin kapsamlı bir envanterinin çıkarılması, bunların kazanımlarının 
değerlendirilmesi, güçlü ve zayıf yanlarla birlikte fırsat ve tehditlerinin tahlil edilmesi 
geleceğe yönelik isabetli bir projeksiyon oluşturmak için gereklidir. Böylelikle 
kurumlarımız hangi alanlarda açık olduğunu ve nerelere yatırım yapılması gerektiğini 
daha net görebilme şansına erişeceklerdir.

•	 Önerimiz,	 bugünkü	 istişare	 başlıklarımız	 altında	 alacağımız	 kararların	 sağlıklı	 bir	
şekilde hayata geçirilmesi için ayrıntılı eylem planlarının hazırlanması isabetli olacaktır. 
İki ülke arasında elbette bugüne kadar yapılan iş birliklerindeki tecrübeyi de dikkate 
alarak hazırlanacak uzun vadeli programlar ve projelerin uygulanması öyle sanıyorum 
ki sahada daha derin hissedilecek ve Filistinli kardeşlerimizin haksızlıklara ve baskılara 
karşı direncini artıracaktır.

•	 Hedef	 coğrafyamızdaki	 bilimsel	 ve	 akademik	 yetkinlik	 ve	 kapasiteler	 çerçevesinde	
girişimlerimizin etki odaklı olabilmesi için bağımsız hareket etmek yerine kolektif bir 



KUDUS
SURASI

KUDÜS ŞÛRASI BİLİM İSTİŞARE KURULU İKİNCİ TOPLANTISI
29 MAYIS 2021, MARDİN

KUDÜS ŞÛRASI BİLİM İSTİŞARE KURULU İKİNCİ TOPLANTISI
29 MAYIS 2021, MARDİN

34 35

•	 Enstitü	 bünyesinde	 kurulacak	 anabilim	 dallarında	 yüksek	 lisans	 ve	 doktora	
programlarının açılması. Anabilim dalları Arkeolojiden Tarihe, Sosyolojiden Edebiyata, 
Siyaset Biliminden İktisada, Sanattan Mimariye beşeri bilimlerin her başlığında çalışma 
yürütecek alanlardan oluşması gerekmektedir. 

•	 Enstitü	 bünyesinde	 akademik	 çalışmaların	 yürütüleceği	 alanla	 ilgili	 kitapların	
koleksiyonunun olduğu üst düzey bir kütüphane olmalıdır.

•	 Enstitü	 bünyesinde	 birçok	 dilde	 elektronik	 ve	 basılı	 olmak	 üzere	 kitap,	 dergi,	 rapor,	
makale vb yayın yapabilecek bir yapının kurulması gerekmektedir.

•	 Bölge	ile	ilgili	 literatür	maalesef	İslam	dünyası	dışında	belirlenmektedir.	Bu	çerçevede	
enstitü bünyesinde alanda literatüre katkıda bulunacak ve akademik bakışı şekillendirecek 
külliyetli eserlerin yazılması gerekmektedir. Özellikle birçok dilde yayımlanacak Kudüs 
tarihi ve ansiklopedisi bu çalışmaların öncüsü olmak durumundadır. 

•	 Enstitü	 konu	 hakkında	 İslam	 dünyasındaki	 akademisyenler	 arasında	 fikir	 birlikteliği	
oluşturacak etkinlikler yapmalı; bu çerçevede uluslararası sempozyumlar, çalıştaylar, 
paneller düzenleyecek yapı kurulmalıdır.

•	 Çeyrek	asırdır	 teknolojideki	gelişmeler	 yayın	dünyasını	 çok	etkili	 noktalara	 taşımıştır.	
Bu çerçevede enstitü bünyesinde konuyu sürekli gündeme taşıyacak online yayınlar 
yapacak ve görsel malzeme üretecek bir merkez kurulmalıdır. 

•	 Aynı	şekilde	enstitü	bünyesinde	sinema	ve	animasyon	alanında	üretim	yapabilecek	bir	
merkezin kurulması gerekmektedir.

•	 Enstitümüz	alan	çalışmaları	için	Arapça,	İngilizce,	İbranice	ve	Aramice	gibi	diller	başta	
olmak üzere yabancı dil eğitimi vermesi önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır.

•	 Kudüs	 ve	 Filistin	 Araştırmaları	 Enstitüsü’nün	 üreteceği	 akademik	 birikim	 bölgenin	
istikrarına katkı sunacak bir çıktı olurken, bu çıktı bölge Müslümanlarının işine yarar şekilde 
dizayn edilip yayımlandığı takdirde Enstitünün kuruluş amacı daha da anlaşılır olacaktır.

Doç. Dr. Davut aKDUMaN
Hür Akademisyenler Derneği (HAKAD)

•	 Kudüs	bilincinin	geliştirilmesi	ve	yeni	nesillerin	bu	bilinçle	yetişmesi	sağlanmalıdır.	Bu	
bağlamda tüm dünyadaki Hıristiyan ve Yahudilerin de bu zulme, işgale, gaspa karşı 
doğru bilgilendirilmesi ve iletişimin devam etmesi önemlidir.

•	 İkincisi,	 işgali	 kolaylaştıran	 faktörlerin	 iyi	 analiz	 edilmesi	 ve	 bu	 faktörler	 üzerinden	
geliştirici çalışmaların yapılması gerekir.

•	 İşgali	 kolaylaştıran	 faktörlerden	 ikisi	 İsrail	 ve	 Siyonizm	 açısından,	 ikisi	 de	 Filistin	 ve	
Müslümanlar aşısından belirlenebilir. Bunlardan birincisi İsrail’in bilim, teknoloji, medya, 

imza	 koyduğu	 tarihi	 “Filistin	 İçin	 Adalet	 ve	 İnan	 Hakları	 Çağrısı”	 takdirle	 anılmalı,	
Kurulumuz bu nevi girişimlerin sürdürülmesi için akademik camiayı zinde tutmalıdır.

Doç. Dr. ziya PoLaT
Kadim Akademi

Kudüs ve Filistin araştırmaları/Çalışmaları Enstitüsü

Osmanlı’nın dağılması İslam coğrafyasını ve Müslümanları sonu gelmez mücadelelerin ve 
çekişmelerin içine itmiştir. Özellikle Filistin coğrafyasının Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren 
Siyonizm’in hedefi haline gelmesi, sonraki sürecin buna göre şekillenmesine sebep olmuştur. Bunun 
en net çıktısı yaklaşık elli yıl süren hazırlık sonrası Siyonistlerin, sömürgeci devletlerin desteğiyle 
Filistin’de kurdukları devlettir. Tarihi süreç içerisinde meydana gelen olaylara baktığımızda 
Siyonist cephenin ciddi hazırlıklar yaptığı görülecektir. Mesela, 14 Mayıs 1948 tarihine gelindiğinde 
Siyonistlerin sömürgeci devletlerin eşgüdümüyle hem teorik hem de pratik düzeyde kuracakları 
devletin alt yapısını oluşturdukları görülmektedir. Ordu, polis gücü, üniversiteler ve sağlık kuruluşları 
bunlara örnek verilebilir.

Bölgedeki Müslümanlara bakıldığında yapılan her şeyin duygusal, günübirlik ve tepkisel olduğu 
görülecektir. Hatta uzun süre İngiltere’nin bölgede takip ettiği ikiyüzlü siyaseti anlamadıkları 
görülmekte, bireysel ve iktidar çıkarları çerçevesinde dolaylı olarak hem İngiltere’nin hem de 
Siyonizm’in emellerine hizmet ettikleri görülmektedir. Bölgenin işgalinden bu yana yüz yıldan 
fazla bir zaman geçmiş olmasına rağmen maalesef bu alışkanlığın değişmediği ve bölgedeki 
Müslümanların hala günübirlik çıkarlar çerçevesinde hareket ettikleri görülmektedir. Sürecin 
değişmeden devam etmesinin en büyük sebebi çıkarlar olduğu görüntüsü olmasına rağmen böyle 
olmadığı ifade edilmelidir. Bilgi, bilinç ve şuur eksikliği mevcut durumun devam etmesini sağlayan 
en büyük etkendir. Bilgi eksikliği durumun anlaşılmasının önündeki en büyük engeldir. Bunu da 
ancak nitelikli akademik çalışmalarla karşılayabiliriz. Ne acıdır ki İslam dünyasında konuyla ilgili 
akademik çalışmaların ve akademik çalışmalar yapacak kurumların yok mesabesinde olduğu 
görülmektedir.	Öncelikle	bu	alandaki	eksiklerin	giderilmesi	gerekmektedir.	Çünkü	akademik	zeminin	
oluşturulması aynı zamanda bilinç düzeyini de yükseltecek, böylece Müslümanlar arasındaki siyasi 
ve fikri ayrılıkların en az seviyeye inmesi sağlanacaktır. Böylece ortak adımların atılmasının önü 
açılacak ve sorunun çözümü için gerekli çalışmalar yapılmaya başlanacaktır. 

Türkiye’deki Müslümanların konuya bakışı bölgedeki diğer Müslüman ülkelerden herhangi bir farklılık 
arz etmemektedir. Bu düşüncelerle ülkemizde eksikliği hissedilen konuya bakışın akademik temellere 
oturtulması için bazı adımların atılması gerekmektedir. Şu anda dört devlet üniversitesinde Kudüs 
ve	Filistin	Çalışmaları	Merkezi	bulunmakta	fakat	bunlar	planlı	ve	programlı	çalışmadıkları	sürece	
beklenen sonucu vermek için yeterli olmayacaktır. Bu çerçevede bizim önerimiz sadece bu alanda 
akademik çalışmalar yapacak bağımsız bir enstitünün kurulması olacaktır. Enstitü sadece Kudüs 
ve Filistin araştırmaları alanında akademik üretim yapacak, bu vesileyle hem konuyu derinlikli 
bilen akademisyenlerin yetişmesi sağlanacak hem de öncelikle Türkiye’ye sonra da bütün İslam 
dünyasına sağlam veriler oluşmasını sağlayacaktır. Bu çerçevede enstitünün temel çalışma alanları 
şöyle şekillenecektir:
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TAVSİYE KARARLARI

IV

Kudüs araştırmaları alanında mevcut çalışmaları değerlendirmek, fikir ve görüş alışverişinde 
bulunmak, bilgi ve kapasite açıklarının giderilmesi için yeni yöntem ve araçlar önermek, ilgili 
kurum ve kuruluşlarla çok taraflı işbirliği olanakları geliştirmek amacıyla 29 Mayıs 2021 tarihinde 
Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen Bilim İstişare Kurulu İkinci 
Toplantısında bir araya gelen bilim insanları yapılan sunumlar ve istişareler neticesinde aşağıdaki 
tavsiyeleri karar altına almışlardır:

1. Kudüs’ün sosyal ve ekonomik kalkınmasına yönelik politikaların ve stratejik planların 
hazırlanmasında hayati önem taşıyan alanlarda istatistiksel verilerin toplanmasının 
yanı sıra bilimsel araştırmalar, bilgi ve dokümantasyon çalışmaları artırılmalıdır.

2.	 Çalışma	 ve	 araştırma	 sonuçlarına	 ve	 kurumların	 ihtiyaç	 ve	 kapasitelerinin	 analizine	
dayanarak, güvenli, güçlü ve müreffeh bir Kudüs’ün inşası için resmi, sivil ve özel kurum 
ve kuruluşlar tarafından yeni nesil projeler ve programlar başlatılmalıdır.

3. İlgili ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak, yönetim ve kapasite 
geliştirme	 dâhil	 olmak	 üzere,	müşterek	 ilgi	 alanına	 giren	 konularda	 ortak	 araştırma,	
eğitim ve danışma amacıyla teknik yardım alışverişinde bulunulmalıdır.

4. Bilimsel kuruluşlarının mevcut çabaları göz önüne alınarak bilgi ve deneyim alışverişi 
amacıyla eğitim programları, seminerler, konferanslar, çalıştaylar ve çalışma grupları 
benzeri çalışmalar desteklenmelidir.

5. Kudüs konusunda sosyal, ekonomik, hukuki ve siyasi konularda ilmi ve fikri stratejiler 
geliştirecek bir üst akıl kurulmalıdır.

6. Yapılan haksızlıkların tüm dünyaya duyurulması ve Kudüs davasının insanlığa mal 
edilmesi için yeni nesil dijital ve medya çalışmaları yapılmalıdır.

askeri, ekonomik ve siyasi açıdan elde ettiği kazanımlardır. İkincisi, İsrail’in oluşturulan 
ve yayılan bilgi ve kültür üzerindeki, küresel sistem üzerindeki ve bu sistemi sürdüren 
devletler	 üzerindeki	 hâkimiyetidir.	 Üçüncüsü	 İslam	 dünyasındaki	 parçalanmışlık,	
devletlerin kendi halklarıyla yaşadıkları çatışma hali ve halklar arasında mezhep, 
meşrep, cemaat eksenli ayrışmalarının derinleştirdiği ayrılıklardır. Dördüncüsü ise 
Filistin halkının kendilerini savunma ve zulme karşı çıkma açısından orantısız bir güç 
yoksunluğu durumunda bulunmasıdır.
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22. İsrail’in ileri kolu olarak hareket eden akademik ve bilimsel kuruluşların çalışmalarına 
yönelik kapsamlı boykot araçları harekete geçirilmeli, gerekli hukuki ve yapısal 
mekanizmalar oluşturulmalıdır. 

23. Bu bildiride alınan tavsiye kararları çerçevesinde hayata geçirilen faaliyetler ve işbirlikleri 
düzenli takip edilerek sonraki toplantılara rapor edilmelidir.

24. Her kuruluşta taraflar arasında ve diğer paydaşlarla iletişimi kolaylaştıracak odak 
noktalar belirlenerek bilgileri Bilim İstişare Kurulu sekretaryasına iletilmelidir.

Katılımcı kuruluşların temsilcileri, toplantı çağrıcısı Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
İbrahim Özcoşar’a ve emeği geçen bütün gönüllülere takdir ve teşekkürlerini iletir ve yukarıda 
belirtilen tavsiyeleri benimsemeye karar verdiklerini, bunların uygulanması ve takibi için İcra 
Kurulunu yetkilendirdiklerini beyan ederler.

7. Araştırma sonuçlarının geniş toplum kesimleri için kolay anlaşılabilir içeriğe 
dönüştürülmesi amacıyla araştırma ve düşünce kuruluşlarının bilgi ve kanıtları 
sentezleme ve paketleme kapasiteleri geliştirilmelidir.

8. Bilimsel kuruluşlarda çalışan araştırmacı ve analizcilerin daha kaliteli araştırma ürünleri 
üretmeleri için araştırma becerileri geliştirilmelidir.

9. Kudüs’te değişim ve ilerlemeyi başarmak için güçlü aktif ortaklar olmalarını desteklemek 
amacıyla yerel bilimsel kuruluşların İslam dünyasındaki ve dünyadaki kilit paydaşlarla 
ilişkileri güçlendirilmelidir.

10.	 Araştırma,	 raporlar	 ve	 faaliyetleriyle	 ilgili	 diğer	 bilgiler	 dâhil	 olmak	 üzere	 bilimsel	
kuruluşlarının ilgili bilgi ve belgelerinin değişimini kolaylaştırmak için ortak bir bilgi 
paylaşım platformu oluşturulmalıdır.

11. Yapılan bilimsel çalışmaları ve araştırmaları paylaşmak ve değerlendirmek amacıyla 
ilgili ulusal ve uluslararası araştırma ve düşünce kuruluşlarıyla düzenli toplanacak bir 
Kudüs Araştırma Forumu kurulmalıdır.

12. İstikrarlı ve kalıcı çalışmaların yapılabileceği, Türkiye’de ve dünyada yapılan 
araştırmaların bir araya getirilebileceği bağımsız bir kurumsal yapı oluşturulmalıdır.

13. Her alanda İsrail ve İbrani uzmanlarının yetiştirilmesi için nitelikli merkezler oluşturulmalı, 
bu alanda yüksek lisans ve doktora çalışmaları yapılmalıdır.

14. Ortak araştırma projelerinin hazırlanması, fon oluşturma ve destekçilere yaklaşma gibi 
hususlarda birlikte çalışılmalıdır.

15. Kudüs’e insani yardım için çalışan sivil toplum kuruluşlarının yıllık bütçelerinin %5’lik 
kısmı araştırma ve eğitim projelerine ayrılmak suretiyle ortak bir fon kurmalıdır.

16. Ortak program ve faaliyetler, ilgili ulusal, bölgesel ve uluslararası kuruluşların olası 
katılımı için diğer paydaşlara sunulmalıdır.

17. Araştırmacıların ve kurum görevlilerinin hareketliliği stajlar veya benzeri yollarla 
artırılmalıdır.

18.	 Karşılıklı	ilgi	alanlarına	yönelik	faaliyetlerin	(Konferans	/	Seminer	/	Eğitim	/	Çalıştay	/	
Araştırma) geliştirilmesinde ve düzenlenmesinde ikili veya çoklu işbirliği yapılmalıdır.

19. Filistin ve Türkiye’deki kardeş üniversiteler, çalışmalarındaki iyi örneklerin mübadelesi 
amacıyla yılda bir kez bir araya gelmelidir.

20. Türkiye’de öğrenim gören Filistinli öğrenciler akademik ve mesleki mümkün olan her 
yolla daha fazla desteklenmeli, daha fazla öğrencinin üniversitelerde öğrenim görme 
imkânı	sağlanmalıdır.

21. İşgalci İsrail’in yakın zamanda Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs, Gazze ve tüm 
Filistin’deki masumlara yönelik saldırı ve katliamlarına karşı 190 üniversite rektörünün 
imza	koyduğu	tarihi	“Filistin	İçin	Adalet	ve	İnsan	Hakları	Çağrısı”	takdirle	anılmalıdır.
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Başkan, Kurulu temsil eder, çalışmalarını yönetir, toplantı çağrılarını yapar; ihtiyaca göre özel 
gündemli/acil	 toplantıya	çağırabilir;	Kurul	amaçlarına	uygun	olarak	belirlenen	çerçeve	dâhilinde	
verimli işlemesini sağlar. Başkan Vekili, Başkanın olmadığı durumlarda toplantılara başkanlık 
yapar;	 başkanın	 görev	 ve	 yetkilerini	 kullanmaya	 haizdir.	 Kâtip,	 Kurul	 toplantılarının	 tutanağını	
hazırlar, dağıtır ve muhafaza eder; toplantı devam cetvelini tutar. Toplantı günlerinin tespiti ve Kurul 
üyelerine bildirilmesini, gündem, bilgi ve belgelerin iletilmesini sağlar. Her altı aylık dönemlerde 
Çalışma	Raporu	hazırlayarak	Genel	Kurula	sunar.	

Kurul Kararları 

Madde 5- Bilim İstişare Kurulu, bir danışma organı olarak hareket eder; aldığı kararlar tavsiye 
niteliğindedir. Kararların alınması için oy çokluğu aranır. Kararların icrasında tüm üyeler gönüllülük 
ilkesine göre sorumluluk alırlar.  

Kurul Toplantıları 

Madde 6- Bilim İstişare Kurulu, altı ayda bir olmak üzere üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır. 
İstenilen çoğunluğun sağlanamadığı hallerde, İcra Kurulunun belirleyeceği tarihte toplantı yeter 
sayısı şartı aranmaksızın toplantı yapılır. Toplantıların takvimi ve gündemi, İcra Kurulu tarafından 
toplantıdan en az bir hafta önce netleştirilerek Kurul üyelerine duyurulur. İhtiyaç olması durumunda 
özel	gündemli/acil	toplantı	yapılabilir.	

Yürürlük 

Madde 7- İşbu Yönerge, Bilim İstişare Kurulunun 29 Mayıs 2021 tarihli toplantısında kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge hükümlerini İcra Kurulu yürütür.

KUDÜS ŞÛRASI BİLİM İSTİŞARE 
KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI 
YÖNERGESİ

V

Kapsam

Madde 1- İşbu Yönergenin amacı; Kudüs’e ilişkin konularda bilimsel görüş ve öneriler sunmak, 
bilimsel çalışma ve yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla bilimsel işbirliği 
yöntem ve mekanizmaları geliştirmek amacıyla oluşturulan Bilim İstişare Kurulu’nun çalışma usul 
ve esaslarını düzenlemektir.

Kurulun Görevi

Madde 2- Bilim İstişare Kurulu; Kudüs’ün özgürlüğü ve kalkınması için hizmet gören resmi, sivil ve 
özel sektör bileşenlerinin bilim, araştırma, düşünce, eğitim ve benzeri alanlardaki çalışmalarına 
bilimsel destek sağlamayı, yapılan bilimsel faaliyetlerin takibini yaparak bunları dönemsel olarak 
raporlaştırmayı,	 sahadaki	 iyi	 uygulamaları	 ve	başarı	 hikâyelerini	 literatüre	 kazandırmayı	 ve	 ilgili	
kurum ve kuruluşların bilgi ve kapasite açıklarının giderme çabalarına katkı sunmayı hedefler.

Kurul Üyeleri 

Madde 3- Bilim İstişare Kuruluna bilim, araştırma, düşünce ve eğitim alanlarında Türkiye’de veya 
yurtdışında faaliyet gösteren üniversite, araştırma merkezi, düşünce kuruluşu, akademi ve sivil 
toplum kuruluşu benzeri her türlü resmi, sivil ve özel kuruluşlar üye olabilirler.

Kurul İcrası 

Madde 4- Bilim İstişare Kurulu, kararlarının yürütmesini bir yıl süreyle içinden seçeceği bir başkan, 
bir	başkan	vekili,	iki	kâtip	ve	dokuz	üyeden	oluşan	on	üç	kişilik	İcra	Kurulu	yerine	getirir.	İcra	Kurulu,	
çalışmalarını yürütürken talep veya ihtiyaç olması halinde komisyon, çalışma gurubu ve benzeri alt 
birimler oluşturma yetkisine haizdir.
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1. Araştırma ve Yayın 

2. Basın, İletişim ve Tanıtım 

3. Dış İlişkiler 

4. Eğitim ve Farkındalık 

5. Gençlik Çalışmaları

6. İnsani Yardım ve Kalkınma 

7. Kadın Kolları 

8. Sosyal Medya ve Tasarım 

9. Üyelik İlişkileri 

Bilim İstişare Kurulu

Kudüs’e ilişkin ihtiyaç duyulan bilimsel konularda belirleyeceği gündeme göre Kudüs Komisyonuna 
görüş ve öneriler geliştirmek amacıyla farklı uzmanlık alanlarından bilim insanlarının katılımıyla 
oluşturulan istişari nitelikte bir kuruldur.

Komisyonlar

Kudüs Şûrası Komisyonları, Şûra kararlarının uygulamasına yönelik olarak, iletişim ağlarını kullanarak 
Kudüs çalışmalarına destek olmak, bunların gelişimini sağlamak, yapılacak olan çalışmaların 
yönetimini desteklemek, özel bilgi ve tecrübe gerektiren alanlarda derinlemesine araştırmalar 
yapmak, bilgi üretmek, fikir ve proje geliştirmek amacıyla oluşturulan teknik birimlerdir. Bu birimler 
çalışmalarını	Kudüs	Şûrası	 İcra	Kurulu	 ile	eşgüdüm	içerisinde	yürütürler.	Hâlihazırda	mevcut	olan	
komisyonlar şunlardır:

Kudüs Şûrası Üyeleri
1. ANKARA SİVİL TOPLUM PLATFORMU (ASTP)

2. ASMA KÖPRÜ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ DERNEĞİ

3. BEYTÜLMAKDİS EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

4. BEYTÜLMAKDİS ARAŞTIRMALARI VAKFI

5. BURAK MUKADDES MEKÂNLARI TANITMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ

6. CİHANNÜMA DAYANIŞMA VE İŞBİRLİĞİ DERNEĞİ - ANKARA

7. DÜNYA YAŞLANMA KONSEYİ

8. EKONOMİK SOSYAL ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

9. ELDEN ELE YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

10. EMEKLİ MEMURSEN

11.  ENSAR VAKFI - ANKARA

12. ERBAKAN VAKFI

13. ESNAF VE SANATKÂRLAR DERNEĞİ

14. ES SİRAC DERNEĞİ

15. EVRENSEL HAFIZLAR DERNEĞİ

KUDÜS ŞÛRASININ YAPISI

VI

Şûra Üyeleri

Şûra üyeleri, Kudüs davasına gönül veren ve bu hususta çalışmalar yürüten sivil toplum 
kuruluşlarından ve topluluklarından oluşur. Şûranın çalışma alanı ve öncelikleriyle ilgili belirlenmiş 
olan	 kıstaslara	 uygun	 olarak	 başvuran	 sivil	 toplum	 yapıları	 Şûra’ya	 üye	 olabilirler.	 Hâlihazırda	
Türkiye’nin değişik illerinden Şûra’ya üye 44 sivil toplum kuruluşu mevcuttur.

İcra Kurulu

Şûra’nın bir yıllık süreyle her biri farklı sivil toplum kuruluşu olmak üzere bir başkan, bir başkan vekili, 
üç	kâtip	ve	dokuz	üyeden	oluşan	on	dört	üyelik	bir	İcra	Kurulu	vardır.	İcra	Kurulu;	Şûra	tarafından	
alınan kararların sivil toplum kuruluşlarıyla koordinasyon içerisinde uygulanması, izlenmesi ve 
raporlamasından sorumludur. Mevcut İcra Kurulu aşağıdaki gibidir:

İC
RA

 K
UR

UL
U

Başkan Kudüs Bilinci Derneği 

Başkan Vekili Ankara Sivil Toplum Platformu 

Kâtip Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

Kâtip İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı - Ankara 

Kâtip ÖNDER Ankara İmam Hatipliler Derneği 

Üye Beytülmakdis Araştırmaları Vakfı (Araştırma ve Yayın)

Üye Burak	Mukaddes	Mekânları	Tanıtma	ve	Kültür	Derneği	(İnsani Yardım ve Kalkınma) 

Üye İlke Kadın İlim Kültür ve Dayanışma Derneği (Kadın	Çalışmaları)

Üye İrfandan Medeniyete Derneği (Basın, İletişim ve Tanıtım)

Üye Kudüs ve Tarihimiz Derneği (Sosyal Medya)

Üye Nisaülaksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Eğitim ve Farkındalık)

Üye Uluslararası Kudüs Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği (Dış İlişkiler)

Üye Uluslararası Minberi Aksa Derneği (Üye İlişkileri ve Teşkilatlanma)

Üye Ümmet Gençleri Derneği (Gençlik	Çalışmaları)
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16. FARUKİYE VAKFI

17. FİLİSTİN DAYANIŞMA DERNEĞİ

18. FİLİSTİN VAKFI

19. GELECEĞİN SESİ DERNEĞİ

20.	GENÇ	AKADEMİSYENLER	BİRLİĞİ

21. GÖLBAŞI İMAM-HATİPLİLER DERNEĞİ

22. HAYRAT VAKFI

23.	 İÇ	ANADOLU	BİRLİĞİ

24. İDARECİ VE BÜROKRATLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ

25. İNSAN HAK VE HÜRRİYETLERİ İNSANİ YARDIM VAKFI - ANKARA

26. İLKE KADIN İLİM KÜLTÜR ve DAYANIŞMA DERNEĞİ

27. İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ - ANKARA

28. İNSANİ GELİŞİM DERNEĞİ

29. İRFANDAN MEDENİYETE DERNEĞİ

30. İSLAM DÜŞÜNCE ENSTİTÜSÜ

31. KUDÜS BİLİNCİ DERNEĞİ

32. KUDÜS VE TARİHİMİZ DERNEĞİ

33. MERHAMET TEŞKİLATI İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

34. MEVLANA ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ

35. MERKEZ İMAM HATİP LİSESİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI VAKFI

36. NİSAULAKSA DERNEĞİ

37. SEBİLÜRREŞAD DERNEĞİ

38. ÖNDER ANKARA İMAM-HATİPLİLER DERNEĞİ

39. SAYE DERNEĞİ

40. TBMM PARLAMENTER DANIŞMANLARI DERNEĞİ

41. TRABZON KUDÜS KARDEŞLİK DERNEĞİ

42.	ULUSLARARASI	GENÇ	AKTİVİSTLER	DERNEĞİ

43. ULUSLARARASI KUDÜS KÜLTÜR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERNEĞ

44. ULUSLARARASI MİNBERİ AKSA DERNEĞİ

45. ULUSLARARASI OSMANLI MİRASINI İHYA VE KORUMA DERNEĞİ

46.	ÜMMET	GENÇLERİ	DERNEĞİ

47. ÜMMET VAKFI

48. ÜMMETİN TEMSİLCİLERİ VAKFI

49. VİCDAN KALKINMA VE İNSANİ YARDIM DERNEĞİ
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