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Mescid-İ Aksa’yı Yıkıp Olmayan
Süleyman Tapınağı’nı İnşa Edecekler
Mescid-i Aksa yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Kudüs’ü işgal eden İsrail’de yaşayan
fanatik Yahudiler Mescid-i Aksa’nın bulunduğu alanda bir “Süleyman Tapınağı” olduğunu iddia ederek bugün bu tapınağın yeniden inşa edilmesi gerektiğini savunuyor.
Hiçbir ilmi gerçekliği olmayan bu iddiaları
nedeniyle kutsal topraklarda kargaşa ve zulüm politikaları ile Aksa’nın yalnızlaştırılması
ve yıkılması hedefleniyor.
Bir kısım Yahudi, Kudüs’ün ortasında yani
bugün Mescid-i Aksa’nın bulunduğu yerde
yapıldığını iddia ettikleri tapınağın aynı zamanda dünyanın da ortasında olduğuna
inanıyorlar. Kenan bölgesine yerleştiklerinde kurbanlarını bir tepenin üzerinde inşa
edilmiş olduğunu savundukları bu tapınakta Tanrıya kurban ettiklerini de iddialarına
ekliyorlar. Gerçeklerle uzaktan yakından
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ilgisi olmayan Süleyman Tapınağına kendi
kutsal kitaplarından bile bir dayanak bulamamalarına rağmen bu iddialarını sürdürmelerinin asıl nedeninin Mescid- Aksa’yı
yıkma planları olduğu bugün ortadadır.
Şöyle bir incelendiğinde bu İşgalci fanatik
Yahudilerin inandıkları kaynak olan Tevrat
ve Talmud’un içinde üç ayrı tapınaktan söz
edilmektedir. Hatta Tevrat’ta birinci ve ikinci tapınağın mekânından bahsedilmemektedir. Talmut’ta da kesin olarak bir yer geçmemektedir. Bazı rivayetlerde Kudüs veya
Nablus civarında olduğu söylenmektedir.
Ancak sözde bu tapınakların yapım aşaması
ve diğer süreçleri tamamen hurafe ve israiliyat’tır.
İşgalci İsrail’in yıllardır tarihi araştırmalar ve
arkeolojik kazılar kılıfında Mescid-i Aksa’nın
altında oluşturdukları yüzlerce tünelden çıkan sonuçlara bakıldığında tapınakla ilgili
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hiçbir eser veya kalıntı bulunmamaktadır.
Bu sözde tarihi ve arkeolojik çalışmalar bile
bu iddiaların batıl ve yalan olduğunu ortaya
çıkarmıştır.
Yani tapınağın geçmişte var olduğu iddiası
doğru değildir.
Çünkü batılı ve İsrailli arkeologlar kazı çalışmaları sonucunda tapınaktan hiçbir kalıntı
bulamamışlardır. Öyle ki en ufak bir kanıt
bulabilmiş olsalardı yeri yerinden oynatır ve
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bunu tüm Kudüs’ü işgallerine bir dayanak
yapabilirlerdi. Ancak Yahudi arkeologların
çoğu hiçbir şeye ulaşamadıklarını itiraf etmektedir ama işgalciler siyasi amaçlarını
gerçekleştirmek için bu sonuçları saklamaktadırlar.
İddia Edilen Süleyman
Tapınağına Ait Bir Tasvir

Tapınağın İnşasını Hızlandırmak
İçin Yapılan Faaliyetler
1967 savaşından sonra Mescid-i Aksa’yı yıkıp yerine Süleyman Tapınağı’nın inşa edilmesini isteyen fanatik Yahudi gruplarının
sesleri epeyce yükseldi. Bu savaşın hemen
arkasından güçlenen ve faaliyet alanı genişleyen 30 civarındaki örgüt, Süleyman Tapınağı’nın inşa edilmesini dini ve siyasi bir
görev bilerek faaliyete geçtiler.
Bu yeni dini ve siyasi yapılanma Mescid-i
Aksa’yı yıkmak için büyük bir koordinasyon
ve disiplin çerçevesinde ortak hareket ettiler ve bu doğrultuda yapılacak bütün çalışmaları için işgalci İsrail devletinden her türlü yardımı aldılar.
Arkeolojik kazılar yaptıkları gerekçesiyle
Mescid-i Aksa’nın altını ve civarını harap
ettiler. Bu kazı projelerini gerçekleştirerek
Mescid-i Aksa’nın yıkılmasına yol açmayı
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hedefleyerek iddia ettikleri tapınağın inşa
edilmesini hızlandırmış oldular.
Tüm bu çalışmalar aslında Yahudilerin ortaya attığı iddiaların yalan olduğunu ve hedeflerinin sadece Mescid-i Aksa ’ya el koyup
yerine aslında olmayan ama kendilerine bir
hedef belirledikleri Süleyman Tapınağı’nı
inşa etmek olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

İddia Edilen Süleyman
Tapınağına Ait Bir Tasvir

Mescid-i Aksa Algısını
Değiştirmeye Yönelik Çalışmalar
Yahudiler sözde Süleyman Tapınağı’nı Mescid-i Aksa Külliyesi içerisinde bulunan Kubbet-üs Sahra Mescidi’ nin olduğu yere yapmayı planlamaktalar. Mescid-i Aksa’yı önce
zaman ve sonra da mekân olarak bölmek
istemelerinin nedeni de budur.
Gerçek Mescid-i Aksa olarak Kıble Mescidi
ve civarını işaret etmek suretiyle öncelikle
algıları değiştirmeye çalışmaktalar. Müslümanları psikolojik olarak buna hazırladıktan sonra Kıble Mescidi sizin olsun ancak
kalan kısımlar bizimdir demeyi planlıyorlar.
Gerçekte Mescid-i Aksa hem Kıble Mescidi
hem de Kubbet-üs Sahra Mescidi ’nin bulunduğu, etrafı surlarla çevrili 144 bin m ’lik2
alanın tamamıdır.
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Yahudiler sonucun ne olacağını önceden
kestiremediğinden Mescid-i Aksa’yı direk
yıkmayı göze alamıyorlar. Ancak bunu doğal yollarla olmuş gibi gösterebilmek için
altından onlarca tünel kazmak suretiyle temellerini zayıflatarak, doğal veya yapay bir
depremle yıkılmasını umuyorlar.
Bu yıkımı hızlandırmak adına Keydem Yeruşalayim adı verilen bir proje hazırlandı. Bu
proje Kudüs’ü Yahudileştirmek ve Mescid-i
Aksa’yı ele geçirmek üzerine hazırlanmış
tehlikeli planlardan oluşuyor.
2007 yılında 1948 Filistin İslami Hareketi
Lideri Şeyh Raid Salah bu tehlikeli planların ellerine geçtiğini bir basın toplantısıyla
duyurdu. Proje genel olarak Mescid-i Aksa
içerisinde bulunan binaların yerine iddia ettikleri Süleyman Tapınağı olan dünyanın en
büyük sinagogunu inşaa etmek ve Mescid-i
Aksa’nın altında tüneller açılmasını içeriyor10
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İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa’yı
işte bu hale getirmek istiyor

du. 2007 yılındaki Megaribe Kapı yolunu
yok etmeleri, Keydem Yeruşalayim projesinin büyük delilidir.
İşgalci İsrail’in kurucusu David Ben Gorion
“Kudüs ’süz bir İsrail’in ve tapınaksız bir Kudüs’ün kıymeti ve anlamı yoktur’’ diyerek
Kudüs’teki nihai hedeflerini de bizzat açıklamıştır. Ve bu doğrultuda Mescid-i Aksa’yı
yıkmak için son yıllarda birçok faaliyet gerçekleştirilmiştir.
Mirasımız Derneği olarak bilginize ve ilginize
arz ederiz.
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