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ÖZET 

Kadim Orta-Doğu Tarihinde Kudüs,ün Ehemmiyeti 

Muhammed Ahmed 

Bu çalışma bir kadim Arap başkenti olarak Kudüsün işgal ettigi önemi ve 
uygarlıkların beşiyi olarak ad edilen Suriye ve Filistin coğrafyasını birleşiren bir 
mekan olarak peygamberler ocağı ve "barış kenti" Kudusün bu tarihte oynadığı 
rolünü mercek altına almaktadır. 

Kiliseleri, minareleri, havraları, tarihi yapıtları, mescitleri, karekteristik 
özellikleri ile çarşıları ve dar sokakaları sayesinde bir dünya kültür kenti olması 
gereken Kudüsün en eski tarihlerden günümüze kadar sahih olduğu isimlerio tarihi 
kökeni ve anlanul\a ışık tutulacaktır. "Or-Salim veya Or-Şalim" tabirinden M.Ö. 
I 80Q yıllarında "Kudüs" tabirine kadar ve ondan sonraki dönemlere damgasını 
vuran Arap Kenan medeniyetinin dünya kültür mirasına bıraktığı bu şahaseri 

yakından tanıma fırsatı bulacağız. Bu çalışma Kudüsün özellikle Kenan 
medeniyetinin merkezinde yer alması ve Mısır Gazze ve Dimaşk (Şam) arasında bir 
merkezi köprü olmasınin önemine işaret edecektir. 

Bu çalışmanın bir başka amacı Kudüs ile ilgili olarak neşredilen ve bilimsel 
tarihi verilerden yoksun kafa bulandumaya hizmet eden Tevrat-Telmud meşrebli 
siyonist propagandanın gerçek dışı rivayetlerini bilimsel kanıtlarla teşhir etmektir. 
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