




Amaç ve Yöntem 

Bu çalışmanın amacı yeni bir jeopolitik teori olan 
Abd al-Fattah Al-Awaisi’nin Beytülmakdis Bereket 
Daireleri Teorisi'nin akademik çevrelerde 
tartışılmasını ve bilinmesini sağlamaktır. Bu 
kapsamda teori, eleştirel bir bakış açısıyla 
jeopolitik biliminin temel güç parametreleri 
ekseninde analiz edilmiştir. 

 



Abd al-Fattah Al-Awaisi 



Filistinli bilim adamı ve öğretim üyesi. 
Beytülmakdis sınırları dâhilindeki Ramle’de 
doğdu. 1948 yılında köyünden zorla göç ettirildi. 
Çocukluğu ailesiyle birlikte sürgünde geçti. Gençlik 
çağında babası eğitim için İngiltere’ye gönderdi. 
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Filistin’e 
döndü. Batı Şeria, el-Halil ve el-Kudüs 
üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. İsrail 
tarafından 1992 yılında Lübnan’a sürüldü. Burada 
hastalandı, tedavi için İngiltere’ye gönderildi. 



Tedavi sonrası bir süre buraya yerleşti ve çeşitli 
üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdürdü. 
Bazı Arap ülkelerinde ve Malezya’da dersler verdi. 
Halihazırda İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde 
Öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 



Başta uluslar arası ilişkiler ve tarih olmak üzere 
sosyal bilimler alanında ve İslami konularda çeşitli 
araştırmalar yapmıştır. Bazı çalışmaları 
Fransızca’ya ve Malayca’ya tercüme edilmiştir. Son 
yıllarda ise Beytülmakdis araştırmalarına 
yoğunlaşmıştır. Bu kapsamda Londra ve 
İstanbul’da iki önemli merkezin faaliyetlerini 
organize etmektedir.    



• Hakimiyet Kuramları 
 

• Jeopolitik; esas itibariyle mekan (yer)-politika 
ilişkisini inceleyen bir bilimdir. Uluslar arası 
ilişkileri güç parametreleri bakımından analiz 
eder.  

• Ekonomik, askeri ve teknik alanda meydana 
gelen gelişmelere paralel olarak, güç 
mücadelesi 20. yüzyılın başlarından itibaren 
şekil değiştirmiştir. Mücadelenin ölçeği ve 
boyutları genişlemiş, çıkar çatışmaları başta 
enerji havzaları olmak üzere tüm dünyaya 
yayılmıştır.  



• Bu yeni durumu açıklamak amacıyla coğrafyacılar ve 
jeopolitikçiler tarafından çeşitli teoriler 
geliştirilmiştir. Bu teoriler, yeryüzündeki bölgesel ve 
küresel güç mücadelesine nasıl bakılması gerektiğini 
açıklar. Jeopolitiğin omurgasını oluşturur.   

• 20. Yüzyılın ilk yarısında yer (mekan), Soğuk Savaş 
Döneminden sonra ise ekonomi ve  kültür eksenli 
teoriler ağırlık kazanmıştır. Beytülmakdis Bereket 
Daireleri Teorisi de bunlardan biridir. 



• Teoriye adını veren Beytülmakdis, merkezinde 
Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın bulunduğu 
kutsal bölgenin adıdır. Sınırları kadim 
dönemlerde çizilmiştir.  

• Khalid Al-Awaisi’ye göre bölgenin sınırları Eski 
Kudüs şehrinin etrafından farklı yönlere doğru, 
âzami 40 Arap mili (85 km) kadar uzanmakta, 
batıdan Remle’yi ve onun çevresindeki köyleri, 
denizden de Akdeniz’in içine doğru 12 Arap mili 
(25 km) genişliğindeki sahayı kapsamaktadır. 

Beytülmakdis 



• Osmanlı yönetiminde Beytülmakdis bölgesi 
Kudüs, Yafa, El Halil, Gazze ve Bi’rûssebi 
vilayetlerinden oluşan müstakil Kudüs-ü Şerif 
Mutasarrıflığı olarak doğrudan İstanbul’a 
bağlıdır.  

• Beytülmakdis bir yerleşmenin ötesinde, 
merkezinde Kudüs olan büyüklü küçüklü birçok 
köy ve şehirden meydana gelen bir bölgenin 
adıdır.  



• Teori, Al-Awaisi tarafından 2013 yılında “Jeopolitik 
Biliminde Yeni Bir Teori: Beytülmakdis Bereket 
Daireleri Teorisi”  adı altında yayınlanmıştır. Özü 
itibariyle bölgesel ve küresel güç mücadelesine 
Beytülmakdis merkezli yeni bir bakış açısı 
getirmektedir.  

• Dünya, Kudüs’ten dışarıya doğru önemi giderek 
azalan daireler biçiminde tasarlanmıştır. Bu 
bağlamda İlk üç daire, güç ve hakimiyet mücadelesi 
bakımından kritik bir öneme sahiptir.  

Beytül Makdis Bereket Daireleri Teorisi 



• Araştırmacı, teorisini şu şekilde formülleştirmiştir: 
Dünya hakimiyetinin merkezi ve atan kalbi 
(heartland) Beytülmakdis’tir. Beytülmakdis’e 
(birinci daire) hükmeden, Bilâdüşşâm ve Mısır'a 
(ikinci daire)  hükmeder; Mısır ve Bilâdüşşâm’a 
hükmeden, Doğu İslam ülkelerine (üçüncü daire) 
hükmeder; Doğu İslam ülkelerine hükmeden, 
dünyaya hükmeder. 

• Söz konusu bölge nehirleri ve verimli topraklarıyla 
bereketli hilali ve Nil vadisini; zengin enerji 
kaynaklarıyla Ortadoğu'yu; kıyıları, limanları ve 
stratejik su yollarıyla Doğu Akdeniz, Kızıldeniz ve 
Basra Körfezini içine alan kadim bir coğrafyadır. 







Birinci Daire:  
Birinci daire, Beytülmakdis’tir. Araştırmacı, buranın 
jeopolitik öneminin doğal ve beşeri faktörlerden 
ziyade, ilahi söylemden kaynaklandığını ifade 
etmektedir. Nitekim burası Kur’ân-ı Kerîm’de kutsal 
topraklar olarak betimlenmekte; dört farklı surede, beş 
ayrı ayette (el-Enbiyâ 21/71, el-Enbiyâ 21/81; el-A’râf 
7/137; Sebe 34/18; el-İsrâ 17/1) bereketli topraklar 
şeklinde söz edilmektedir. Beytülmakdis için “bereketli 
kıldığımız arz”, Mescid-i Aksa için ise “etrafını 
bereketlendirdiğimiz mabet” ifadesi kullanılmıştır.  





• Al-Awaisi’ye göre; Beytülmakdis’in sahip olduğu 
üstün coğrafi konum, kendisine has çeşitliliğe 
sahip topografya, Akdeniz iklimi ve zirai ürün 
çeşitliliği buranın maddi zenginliğinin ve 
bereketinin yansımalarıdır.  

• Diğer yandan burası peygamberler coğrafyası 
olup; Yahudi, Hıristiyan ve Müslümanlarca 
manevi bereketin kaynağı olarak 
gösterilmektedir. 



• Araştırmacı Beytülmakdis’ten söz eden İsra 
Suresindeki ayetin Kur’an-ı Kerim’in tam 
ortasında yer almasını buranın merkeziliğine, 
dolayısıyla da teorisinin doğruluğuna bir kanıt 
olarak sunmuştur.  

• Bereket ve kutsallık güç demektir. 
Beytülmakdis’e olan yakınlık  berekete, 
dolayısıyla güce olan yakınlıktır. Mescid-i Aksa 
bereketin merkezini temsil etmekte, bereket  ve 
güç buradan tüm dünyaya yayılmaktadır.  



İkinci Daire: 
Bilâdüşşam ve Mısır’ı kapsar. Bilâdüşşam (tarihi 
Suriye toprakları); büyük ölçüde bugünkü Filistin ve 
İsrail, Lübnan, Ürdün ve Suriye topraklarına tekabül 
eder. Kavram, tarihi ve dini kaynaklarda sıklıkla 
zikredilir. 
Araştırmacıya göre Bilâdüşşam ve Mısır arasında güçlü 
bağlar vardır. Her iki bölge toprakları başta güvenlik 
olmak üzere pek çok bakımdan coğrafi bir bütünlük arz 
eder. Nitekim Mısır’ın kaderini belirleyen savaşlar 
genelde Şam çevresinde, Şam’ı ilgilendiren önemli 
savaş ve antlaşmalar da Mısır’da yapılmıştır. 





• Örneğin Osmanlılar 1516’daki Mercidâbık 
savaşında Bilâdüşşâm’a hâkim olduktan sonra, 
akabinde 1517’de Ridâniye Savaşı’yla Mısır’ı ele 
geçirmiştir. Bunun zıttı da doğrudur. Napolyon 
1798’de Mısır’ı işgal ettikten bir yıl sonra, 1799’da 
Filistin’i işgal etmeye kalkışmıştır.  

• Sara Abd al-Fattah Al-Awaisi bu durumu; “Mısır 
tehdit altındayken Bilâdüşşâm’ın, Bilâdüşşâm 
tehdit altındayken de Mısır’ın güvenli ve istikrarlı 
olamayacağı açıktır” şeklinde özetlemektedir.  



• Diğer yandan ikinci dairenin birliği ve 
güvenliği, birinci daireyi doğrudan 
ilgilendirmektedir. Nitekim buralardan 
kopuk veya bağlantısız bir şekilde 
Beytülmakdis’te hâkimiyeti ve istikrarı 
sağlamak mümkün değildir. Bunu 
sağlamanın yolu, ikinci dairenin kendi 
içerisindeki birlikteliğinden geçer. Yani Mısır 
ve Bilâdüşşâm’ın birliğine ihtiyaç vardır. Bu 
kapsamda Kıbrıs adası ayrı bir jeopolitik 
önem arz etmektedir. 



Üçüncü Daire:  
Bu dairede Mekke ve Medine’yi kapsayan 
Hicaz, Türkiye ve Irak, Libya’nın küçük bir 
kısmı, Asvân’ın içinde olduğu Mısır’ın bir 
bölümü, Sudan’ın küçük bir kısmı, Kuveyt ve 
İran’ın bir bölümü yer almaktadır. 
Mekke’nin bulunduğu daire üzerinde Kuveyt, 
Basra, Abadân, Tebriz, İstanbul ile Libya’dan 
Derne şehirleri yer alır. Medine’nin bulunduğu 
daire üzerinde ise Bağdat, Musul, Kerkük, Erbil 
ve Ankara şehirleri bulunmaktadır. 



• Üçüncü bereket dairesinin sınır uçlarında 
Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan, Bulgaristan, 
Yunanistan, Kuzeybatı Afrika ülkeleri yer 
almaktadır. Sınır ülkeler,  Beytülmakdis’in dış 
siyasetinin belirlenmesinde önemlidir. 

• Aynı şekilde üçüncü bereket dairesi Kızıldeniz, 
Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi ve Arap Körfezi 
gibi önemli deniz havzalarını kapsamaktadır. Bu 
denizler, Doğu İslam ülkeleri için potansiyel bir 
güç kaynağıdır. Uluslararası ticaretin kesişme 
noktalarına ve geçiş yollarına hakim 
konumdadırlar. 





• Al-Awais’e göre, Kâbe ile Mescid-i Aksa, dolayısıyla 
Beytülmakdis ile Mekke arasında güçlü bir bağ 
bulunmaktadır.  

• Mekke, Hz. Âdem’in yeryüzünde ilk mabedi inşa 
etmesiyle beşeri hayatın başlangıç noktası olmuştur. 
Buna karşın Beytülmakdis; Kâf Suresinin 41. âyeti ve 
bazı hadislere göre mahşer, yani insanların ölümden 
sonra dirilecekleri yer olacaktır.   

• Güçlü rivayetlere göre Hz. Âdem Mescid-i Harâm’ı 
inşa ettikten kırk yıl sonra, Mescid-i Aksa’yı inşa 
etmiştir. İki kutsal merkez arasındaki ilişki, başta Hz. 
İbrahim olmak üzere diğer peygamberler tarafından 
da sürdürülmüştür. 



• Araştırmacıya göre yeryüzünde yeryüzünde üç ayrı 
merkez arasında açık bir bağlantı söz konusudur. Bunlar 
Tîn suresinde (et-Tîn 95/1-3) Allah’ın üzerine yemin 
ettiği -İncire ve zeytine (Bilâdüşşâm), Sina dağına 
(Mısır) ve bu emin beldeye (Mekke) yemin olsun- 
Beytülmakdis, Sina ve Mekke’dir.  

• Bu ayetler Kudüs merkezli Bilâdüşşâm ve Mısır ile 
Mekke merkezli Hicaz arasında güçlü bir bağın olduğuna 
işaret eder.  



• Araştırmacıya göre üçüncü dairenin ağırlık merkezi 
Hicaz, Irak, Türkiye, Mısır ve Kıbrıs’tır. İkinci ve üçüncü 
daireyi birbirine bağlayan ülke ise Mısır’dır. Buna göre 
diğer avantajları da dikkate alındığında jeopolitik 
bakımdan İslam birliğine liderlik edebilecek en önemli 
ülkenin Mısır olduğu söylenebilir. 



Tartışma ve Sonuç 
Araştırmacı, Kudüs ve çevresinden başlayarak 
birbirini çevreleyen, birbiriyle yoğun bir şekilde 
etkileşim halinde olan üç coğrafi kuşağı (daire) 
jeopolitik açıdan değerlendirmek suretiyle dünya 
hakimiyetine giden yolun buradan geçtiği 
kanaatine varmıştır.  
Özellikle Beytülmakdis’e hâkimiyet kurabilmek için 
ikinci kuşağa (daire) stratejik bir misyon 
yüklemekte, burası olmaksızın Beytülmakdis’te 
istikrarın korunamayacağını söylemektedir. Al-
Awaisi bu tezini, nesnel coğrafi ve tarihi verilere 
ilaveten, dini referanslarla da desteklemektedir. 



Diğer yandan araştırmacı, Kur'an-ı Kerim'de Mirac 
olayının anlatıldığı ayette geçen "çevresini 
bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa" ifadesini 
teorisinin merkezine yerleştirmiştir. Bunun nedeni 
bahsedilen ayetin Kur'an-ı Kerim'in tam ortasında 
yer alması ve tıpkı bir dairede olduğu gibi 
merkezden çevreye doğru yayılan bir bolluk ve 
berekete işaret etmesidir. Bu bereket; hem maddi, 
hem de manevidir. 



H. Mackinder’in Kara Hakimiyeti Teorisi gibi bazı 
teorilerde rastladığımız kalpgâh (heartland) vurgusu, 
Al-Awaisi’nin teorisinde de vardır. Kalpgâh, 
Beytülmakdis’tir.  
Buna karşın araştırmacı teorisini geliştirirken, konuya 
gücü kutsayan ve emperyalizmi meşrulaştıran 
pozitivist teorisyenler gibi yaklaşmamıştır. O’na göre 
hakimiyet veya liderlik, bir halkın veya ırkın 
diğerlerine üstünlüğünü ifade etmez. Çünkü Kur’ân-ı 
Kerim, zulüm ve düşmanlığa yol açanları, amacı salt 
egemenlik ve yayılmacılık olanları yermektedir.  



Beytülmakdis’in temsil ettiği kuşatıcılık, egemen 
olma düşüncesinden önce gelir. Al-Awaisi’nin 
teorisinde başkalarının toprakları üzerinde zorla 
hâkim olmaya, emperyalizme, ekonomik 
sömürüye, ırkçı ve dini üstünlük iddiasına yer 
yoktur. 
Teori, güven ve barış içinde birlikte yaşama 
ekseninde bir model önerir. Farklı dine, kültüre ve 
ırka mensup insanların medeni bir şekilde bir 
arada yaşamalarını savunur. 



Al-Awaisi, teorisinde Filistin ve Kudüs sorununa  
değinmekte, çözüm önerileri sunmaktadır. O’na göre 
Beytülmakdis’te barış sağlanırsa, bölgenin geri kalan 
kısmında ve dünyada da barış sağlanır. Bunun için, 
hak sahiplerine haklarının verilmesi esastır. 

Filistin ve İsrail kesimlerinde iki farklı formül ön 
plana çıkmıştır:  “Barış karşılığında toprak” ve “barış 
karşılığında güvenlik”. Buna karşın Al-Awaisi barış ve 
istikrarın temelinin adalet olması gerektiğini savunur. 
Çünkü Adalet olmaksızın, barış olmaz. Dolayısıyla 
formül “barış için adalet” şeklinde kurulmalıdır.  

 



• Teoride nesnel değerlendirmeler yanında, İslam 
dünyasının siyasi birliği gibi yakın ve orta 
vadede gerçekleşmesi zor yorumlara ve 
önerilere de yer verilmiştir. Ayrıca gücün diğer 
parametreleri yeterli ölçüde dikkate 
alınmamıştır. 

• Metinde bilimselliği tartışmalı yorumlara da 
rastlanmaktadır. Beytülmakdis’in yeryüzünün 
kalbi oluşuna  Mi’rac ayetinin Kur’an-ı Kerim’in 
ortasında bulunmasının kanıt gösterilmesi 
bunlardan biridir.   

 



• Sonuç olarak Al-Awaisi’nin teorisi, jeokültürel 
nitelikleri ön plana çıkan özgün bir teoridir. 
Teorinin bilimsel çevrelerde tartışılması 
Müslümanların tüm insanlığa özgüvenle 
sunabilecekleri küresel ölçekte bir tezlerinin 
olmasına, bilimsel literatürün zenginleşmesine 
ve daha adil bir dünya için yeni fikirlerin gelişip 
yayılmasına katkı sağlayacaktır. 



Sabrınız ve ilginiz için teşekkür ederim 

 

Prof. Dr. Erdal AKPINAR 


