
rıca "dü me" deyimi ilave edilir. Kudüm 
icrasında sağ elle tutulan zahme ile sağ 
kudüme "düm, dü", sol kudüme "te, tek"; 
sol elle tutulan zahme ile sol kudüme "tek, 
me. ke, ka" darpları. sağ ve sol eldeki zah
meterin ikisiyle birden "hek" darbı vuru
lur. Ana usuller vurulurken sağ el hiçbir 
zaman sol tarafta gitmediği gibi kudüm 
usullerinde de sol zahme hiçbir zaman 
sağ kudüme gitmez. Kudüm çalınırken 
zahmeterin fazla yukarıya kaldırıtmama
sına dikkat edilmelidir. 

Önceleri sadece bazı tekkelerin yanı sı
ra bilhassa mevlevlhfınelerde kullanılan 
kudüm zamanla din dışı mOsiki kraların
da da yer almaya başlamıştır. Günümüz
de de tasawuf müsikisi, Türk mOsikisi 
devlet korolarıyla Türk sanat mOsikisi ko
ralarında vurmalı saz olarak kullanılmak
ta. Türk mOsikisi devlet konservatuvar
larında ders olarak okutulmaktadır. 

Kudümün tarihçesiyle ilgili kaynaklar
da yeterli bilgi bulunmamaktadır. Evliya 
Çelebi, Seyahatname'sinde XVII. yüzyılın 
ortalarında yetişmiş nakkarezen Ali Çele
bi , Sadık Çelebi, Üsküdarlı Salih Çelebi gi
bi kudümzenlerden söz eder. Ayrıca son 
devirde kudümzenlikle şöhret bulmuş 
mOsikişinaslar arasında Yenikapı Mevle
vlhfınesi kudümzenbaşısı Ahmed Hüsa
meddin Dede ve torun u Gavsi Baykara, 
Galata Mevlevlhanesi kudümzenbaşıs ı 

Raif Dede, Bahariye Mevlevlhfınesi ku
dümzenbaşısı Zekai Dede ile oğlu Ahmet 
lrsoy, Sadettin Heper. Hopçuzade Meh
med Şakir Efendi ve Kani Karaca özellikle 
zikredilmelidir. 

Kudüs'ten bir görünüş 
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Üç ilahi dinde de 
önemli bir yere sahip olan 

ve kutsal sayılan şehir. 
_j 

Lut gölünün bulunduğu çukur alanın 
batısında ve bu alandanfay diklikleriyle 
ayrılmış olan Yahudiye platosunun dalgalı 
yüzeyi üzerinde kurulmuştur. Lut gölüne 
24, Akdeniz kıyılarına kuş uçuşu mesafe 
olarak52 km. uzaklıkta bulunan şehrin 
deniz seviyesinden yüksekliği Harem-i şe
rif'te 747 metredir. 

Adı. Tarihi oldukça eski olan Kudüs şeh
rinin adının geçtiği bilinen en eski belge 
milattan önce XIX ve XVIII. yüzyıllara ait 
Mısır meÜnleridir (/DB, II, 843; EJd. , IX, 
ı 379). Mili!ıttan önce XIV. yüzyıla ait Teli 
Amarna mektuplarında şehrin ad ı Urusa
lim, Geç Asur metinlerinde Urusilimm u 
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veya Ursalimmu, İbranice Masoretik me
tinde Yruşlm. bazan da Yruş lym biçi 
minde yazılmakta ve YerOşalayim, Eski 
Ahid'in Ararnice metinlerinde YerOşa
lem şeklinde telaffuz edilmektedir. Grek
çe Hierosolyma adı şehrin kutsallığın ı 

(hieros =kutsal) yansıtmaktadır. Latin
ce'ye Jerusalem ve Jerosolyma olarak 
geçmiştir. Kudüs şehrinin Batı dillerin
deki adı da Jerusalem'dir. 

Kudüs şehrinin İbranice adı olan Yeru
şalayim (Yeruşalem) iki ayrı kelimeden 
oluşmaktadır. İlk kısmı teşkil eden yeru
nun menşei ve manası tartışmalıdır. Ke
limenin "korkmak" anlamındaki yare ve
ya "görmek" anlamındaki ra'ahtan. hatta 
"sahip olmak, varis olmak" manasındaki 
yaraştan geldiği ileri sürülmüştür. Ancak 
"kurmak, tesis etmek" manasındaki ya
r ahtan gelmesi daha muhtemeldir. Bu 
son görüşü benimseyen Saadia Gaon, 
Ahd-i Atık'in Arapça tercümesinde İ şa
ya'daki ( 44/28, 5 1117) Yeruşalayim kelime
sini "Darüsselam", 40/Z'deki Yeruşa l a

yim'i ise "Medlnetüsselam" olarak çevir
miştir (DB, lll/2 , s. ı 3 ı 8) . Kelimenin ikinci 
kısmını oluşturan şalayimin aslı şalem 

veya şali md ir. Bu kelimenin "barış" anla
mına geldiği ileri sürüldüğü gibi Batı Sa
mlleri 'nde bi r tanrı ismi olan Şu lmanu 

veya Şalim'den geldiği de iddia edil miştir. 

Şehrin orüinal adının lruşalem olması ve 
"tesis etmek" manasındaki yarah fiil kö
l<ünden lru ile milattan önce ll. b i nyı lın 

ilk yarısında karşı l aşılan ve Batı Samlle
ri'nde bir tanrı olan Şulmanu yahut Şa

lim kelimelerinin birleşmesinden oluşma

sı daha muhtemel görünmektedir. Çivi 
yazılı metinlerde ur veya uru, İbranice'de 
'ir "şehir" demektir. Bu durumda lruşa
lem "Şalim ' in şehri" anlamına gelmekte
dir. Kudüs ilk dönemlerde ilah Şulmanu 

veya Şalim' in ibadet merkezi olduğu , di
ğer taraftan eski Sami gelenekte bir şeh
rin o şehri kuran kişi yahut tanrının adıyla 
anılma geleneği bulunduğu için kelime
nin "Şalim ' in şehri" manasma geldiği id
dia edilmekte (DBS, IV, 898), "barışın şeh
ri" (şalom = selam) biçimindeki gelenek
sel yorumun hem etimotojik hem tarihi 
yönden hatalı olduğu ileri sürütınektedir 

(!DB, ll, 843) Teli Amarna mektuplarında 

şehir Bet-şalem (Şalem'in evi) şeklinde 
anı lmaktadır. 

Kudüs şehri Moriya (Moriah, IL Tarihler, 
3/ l),Yebus(Hakimler, 19/ IO) , Sion. Da
vOd'un şehri (ll . Samuel, 5/7, 9; L Thrihler, 
ı 1/5, 7) ve Ariel (İ ş aya, 29/ 1) gibi isimler
le de anılır. Öte yandan buraya şehir, ada-
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letyurdu (Yeremya, 31/23), inananlar şeh
ri, barış şehri, doğruluk şehri (işaya, 1/26). 
Allah'ın şehri ('ir Elohi m; Mezmur, 46/4 ), 
orduların rabbinin şehri ('ir Yahveh şeba
ôt; Mezmur, 48/8), mukaddes şehir( ' irhaq

qodeş; Nehemya, 1 1/ 1 8) gibi isimler de ve
rilmiştir (DB, lll/2 , s. I 3 I 9; EJd., IX, I 379). 
Şehrin Arapça'daki adı olan Kuds'ün bu 
son isimden geldiği belirtilmektedir. 

Müslümanlar da şehre çeşitli isimler 
vermiş olup bunların başında "bereket. 
mübarek olmak" anlamına gelen Kuds 
yer almaktadır (Usanü'l-'Arab, "]5ds" 
md.). Şehrin en yaygın adı olan kuds keli
mesi Ararnice kudşadan gelmektedir ve 
bu kelime şehri değil mabedi ifade et
mektedir. X. yüzyılın başında Karai bilgin
ler Kudüs şehrini Beytülmakdis, mabedin 
bulunduğu alanı da Kuds diye adlandır
maktaydılar. ibranice'nin yerine Araml
ce'nin geçtiği Xl. yüzyıla ait mektuplarda 
Kudüs şehrine '"ir hakkodeş" deniyordu 
ki bunu "kutsal şehir" yerine "ma bed şeh
ri" diye tercüme etmek daha doğrudur 
(Ef21 Fr. j, V, 322). Müslümanların kullan- Mescid-i Aksa ve Kubbetü 's·sahre- Kudüs 

dığı iliya ismi Romalılar'ın şehre verdikleri 
Aelia isminin Arapçalaşmış şeklidir. isla-
mi kaynaklarda "iliya medlnetü beyti'l-
makdis" şeklinde de geçmekte ve kısaca 
iliya veya Beytülmakdis (Beytülmukaddes) 
denilmektedir(Yaküt, IV, 353; V, 193-201; 
ibnKes!r. Vlll, 373). Aslı Ararnice Beth 
makdeşa. ibranice Beth ha-mikdaş olan 
Beytülmakdis başlangıçta mabedi ifade 
ederken zamanla şehrin tamamı için kul
lanılmış, mabedin alanı ise "harem" diye 
adlandırılmıştır. 

Kur'an'da Kudüs ismi. geçmediği gibi 
islam kaynaklarında bu şehrin adı olarak 
zikredilen diğer isimlere de rastlanma
maktadır. Ancak müfessirler, Kur'an'daki 
"ei-Mescidü'I-Aksa" (el-isra ı 7/ 1 ). "mü
bewee sıdk" (Yunus 10/93) ve ."el-arzü'l
mukaddese" (el-Maide 5/21) gibi tabirler
le ya Kudüs'teki Beytülmukaddes'in (Ta
beri, XV. ı 6-1 7) ya da genellikle söz konu
su şehrin de içinde bulunduğu Filistin 
topraklarının kastedildiğini belirtmişler

dir (Fahreddin er-Razi, XI . 196-197). Öte 
yandan El malılı Muhammed Harndi ayet
te geçen ei~Mescidü'I-Aksa'nın Beytül
makdis, mubarek kılındığı haber verilen 
çevresinden de Kudüs ve civarı olduğunu 
söylemektedir (Hak Dini, IV. 3 144-3145). 
Mescid-i Aksa tabiri. islam'ın ilk dönem
lerinde bazan Kudüs için de kullanılmak
la birlikte asırlar boyunca bununla özellik
le Harem-i şerif kastedilmiştir (Ef2 1 Fr. ı. 
VI, 695). 
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Yahudi diniliteratüründen Midraş Te
hillim'de Kudüs'ün yetmiş isminden bah
sedilmektedir ( a.g.e., V, 322; Dictionnaire 
encyclopedique du Judaisme, s. 574). Ro
ma imparatoru Hadrien. Kudüs'ü putpe
rest bir şehir otarak yeniden inşa edince 
ona Colonia Aelia Capitalina adını vermiş
tir. Şehre Roma kolonisi olduğu için Colo
nia, Hadrien şerefine inşa edildiği için 
onun ilk adı olan Aelius'a nisbetle Aelia -
ve Jüpiter Capitolin'e ithaf edildiği için de 
Capitalina denilmiştir. 

Tarih. Kudüs'ün tarihi çok eskilere da
yanmaktadır. Şehirde bulunan milattan 
önce IV. binyıla ait çömlekler. bu binyılın 
son bölümünde şehrin güneydoğu kıs
mında bir kavmin yaşadığını. ilk ve orta 
Bronz çağına ait bulgular. lll. binyılda ve 
ll. binyılın ilk devirlerinde Hiksoslar döne
mi ve öncesinde bu bölgede insanların 
bulunduğunu göstermektedir. islam ta
rihçilerine göre ilk kurucuları Arnali ka olan 
Kudüs şehri. tarih sahnesine ilk defa Er
ken Bronz çağında diğer bazı eski Ken'an 
şehirleriyle birlikte çıkmıştır. XIX ve XVIII. 
yüzyıllara ait Mısır metinlerinde Kudüs bir 
Ken'an site devleti olarak zikredilir (Fran
kE~n. s. 17-30). 

Kudüs· (Yeruşalayim) adı Tevrat'ta hiç 
geçmemektedir. Tevrat'ta bahsedilen Sa-

Iem şehrinin Kudüs olduğu yolundaki ge
leneksel görüş doğru ise Eski Ahid'de şe
hirden ilk defa Hz. ibrahim'in çağdaşı olan 
ve onunla görüşen Kral Melkisedeksebe
biyle bahsedilmektedir (Tekv!n, 14/18). 
Diğer taraftan Tevrat'a göre Hz. ibra
him'in, oğlu ishak'ı kurban etmek istediği 
Moriya (Moriah) diyarındaki dağın Hz. Sü
leyman'ın mabedi yaptırdığı Moriya te
pesi olduğu yahudi ve hıristiyan gelene- · 
ğince kabul edilmektedir (ll. Tarihler. 
3/1 ). Ancak bu, gerek Moriah kelimesi
nin etimolojisi ve anlamı gerekse delalet 
ettiği yer yönünden tartışmalıdır (bk. 
isMAiL). 

Geç Bronz çağında (m.ö. XV. yüzyıl civa
rı) Filistin'e gelen Hurriler Kudüs'te yeni 
yapılar inşa etmişlerdir. Teli Amarna 
mektuplarının yazarlarından biri ve muh
temelen bir Hurri olan Abd- Hiba, XIV. 
yüzyılda Mısır'ın tebaası olarak Kudüs'
te hüküm sürmüş ve Mısır Firavunu IV. 
Amenofis'e (m.ö. ı 375- ı 366) yazdığı mek
tupta Kudüs'le ilgili bazı hususlardan söz 
etmiştir (a.g.e., s. 30-39). 

Mısır'dan çıktıktan ve çölde kırkyıl kal
dıktan sonra Yeşu önderliğinde Filistin 
topraklarına giren israiloğulları kendile
rine saldıran Kudüs Kralı Adoni-tsedek 
ve müttefiklerini mağlup etmiş. fakat Ye-



busiler'in hakim olduğu Kudüs'e girme- · 
mişlerdir (Yeş u, ı 0/l-43). Ken'an diyarının 
İsrailoğulları arasındaki taksimatında Ku
düs Bünyamin sıbtına düşmüşse de (Ye
şu, 15/8) DavGd'un şehri alışma kadarYe
busiler'in elinde kalmıştır. Eski Ahid'de 
verilen bilgilere göre Yeşu'nun ölümünün 
ardından Yahuda ve Simeon kabileleri Ku
düs'e saldırarak kralı esir almış ve şehri 
yakmışlar(Hakimler, 1/l-8), ancakYebu
siler'in hakimiyeti devam etmiştir. 

DavGd bütün İsrail'e kral olunca Yebusi
ler'in hakim olduğu Kudüs'e karşı hare
kete geçip Sion Hisarı'nı almış ve buraya 
DavGd'un şehri adını vermiştir(!!. Samuel, 
5/6-9) . Kudüs'ü krallığın merkezi yapan 
DavGd şehri güçlendirmiş. Yebusiler'in 
Zion (Sion) dedikleri hisarı yeniden imar 
etmiş. kendisine bir ev yaptırmış, orayı 
din! bir merkez haline getirmek istemiş 
ve bunun için ahid sandığını Kudüs'e ge
tirterek sarayına yakın bir yerdeki çadıra _ 
yerleştirmiştir (IL Sa muel, 7/12-1 3). Bir 
mabed yapmak için gerekli malzemeyi 
toplamışsa da Rab buna izin vermemiş
tir (Mendenhall , s. 42-52) . Hz. DavGd'dan 
sonra oğlu Süleyman yedi yıl içinde Ku
düs'te muhteşem bir mabed (Mescid-i 
Aksa) inşa etmiş, ayrıca kendisine bir sa
ray yaptırmış. ahid sandığını bulunduğu 
yerden alarak ma beddeki özel yerine koy
. muş. Kudüs'ün çevresine duvar çektir
miştir (L Krallar, 3/ 1; 5-7; 8/ 1-6; 9/ 15) . Hz. 
Süleyman'ın vefatı üzerine krallık ikiye 
bölününce Kudüs güneydeki Yahuda Kral
lığı'nın merkezi olmuştur. 

Süleyman'ın oğlu Rehoboam'ın krallı

ğında Mısır Kralı Şişak Kudüs'e savaş aç
mış. mabedin ve kral evinin hazinelerini 
alıp götürmüştür (L Krallar, 14/25-27) . 
Yaklaşık seksen yıl sonra şehir tekrar yağ
malanmış (IL Tarihler, 21/17), buna rağ~ 
men nüfusu artmaya devam etmiş. şe
hirde çeşitli mahalleler oluşmuştur. Ya
huda Kralı Amatsya'nın saltanatında Ku
zey Krallığı'nın kuwetleri Kudüs'e girmiş, 
kudüs duvarının bir kısmını yıkmış. ma
beddeki ve kral evindeki değerli eşyayı al
mıştır (IL Krallar, 14/ 11-14) . Ardından Ya
h udakralları Uzziya ve Yotam yıkıntıları 
onarmış ve duvarları sağlamlaştırmışlar
dır (IL Tarihler, 26/9; 27/3 ). Kral Uzziya za
manında şehirde deprem olmuş (Amos, 
lll), Ahaz döneminde Kudüs·israil kralı 
tarafından kuşatılmışsa da bu kuşatma 
başarılı olmamıştır (IL Krallar, 16/5). Kral 
Hizkiya. Ahaz'ın kapattığı mabedi yeni
den açmış. i badeti başlatmış fakat saray 
ve mabedin hazinelerini Asurlular'a tes-

lim etmiştir. Asurlular şehri kuşatmışlar
sa da veba salgını sebebiyle işgal sonuç
suz kalmıştır. Manasse şehre dış duvar 
yaptırmış. çeşitli onarımlarda bulunmuş

tur (IL Tarihler, 33/14 ). İsrail krallarınırı 
putperestliğe meyletriıeleri (IL Kra llar, 
16/2 vd .), peygamberlere zulmetmeleri 
(IL Tarihler, 24/21) ve halkın yoldan çıkma
sı gibi sebeplerle Kudüs'ün başına fela
ketler gelmiş, Kral Yehoyakim zamanında 
Babil Kralı Nebukadnezzar (Buhtunnasr) 
Kudüs'e girerek kralı emri altına almış. 
pek çok insanla birlikte mabedin değerli 
eşyalarını da götürmüştür. Üç yıl sonra 
kralın isyan etmesi üzerine 597'de Ku
düs'e ikinci defa giren Nebukadnezzar. bu 
defa mabedin kalan eşyalarıyla birlikte 
yeni kral Yehoyakin'i Babil'e götürmüş. 
onun yerine Tsedekiya'yı kral yapmıştır 
(IL Krallar. 24/1-16; IL Tarihler, 36/6-7). On 
yıl sonra Tsedekiya'nın saltanatında Ne
bukadnezzar'ın üçüncü defa Kudüs'e yü
rüyerek şehri kuşatması üzerine korkunç 
bir açlık baş göstermiş, nihayet şehir düş
müş. ma bed, saray ve genel olarak Ku
düs ateşe verilmiş, duvarlar yıkılmış ve 
halkın bir kısmı sürgün edilmiştir (ll. 
Krallar, 25) . Kur'an'da da telmihte bulu
nulan (el-i sra 17/4-5) bu hadise üzerine 
bazı yahudi zümreleri Hicaz'daki çeşitli 
şehirlere yerleşmişlerdir. Bundan sonra 
Kudüs elli yıl boyunca harabe halinde kal
mıştır. Nihayet milattan önce538'de şeh
re dönen Zerubbabel mabedin temelleri
ni atmış (Ezra. 3/8), 444 yılına doğru Ne
hemya şehrin duvarlarını tekrar inşa et
miş, Ezra da Musa şeriatının otoritesini 
yeniden tesis ederek Kudüs'ü Yahudiliğin 
din! merkezi yapmıştır. 

Babil esareti sonrasında Kudüs Pers 
hakimiyetine girmiş (m .ö. 538), ardından 
Makedonyalı Büyük İskender şehri almış 
(332), onun 323'teki ölümünü takiben şe
hir çeşitli savaşlar görmüş. önce Mısırlı 
Ptolemaioslar, daha sonra 198'den itiba
ren Selefkiler (Selevkoslar) şehre hakim 
olmuŞlardır. Milattan önce 168'de An
tiochus (Antiokhos) IV. Epiphanes, Yunan 
ilahlarının heykellerini koymak suretiyle 
mabedi kirletmiş, bunun üzerine Makka
bi isyanları başlamış ve ma bed temizlen
miştir. Haşmonain (Hasmonlu hanedan ı) 
kralları mabedin yanına bir kale yaptır
mışlardır (a.g.e., s. 53-74) . Helenistik dö
nemin (332-63 ) ardından 63 yılında Pom
peus Kudüs'ü işgal etmiş , şehri kuşatan 

duvarların bir kısmını yıktırmış. Crassus 
54'te mabedi yağmalamış. 40 yılında 
Partlar şehri ele geçirmiş, Büyük Herod 
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37'de şehri alıp duvarları onarmış, çeşitli 
yapıların yanında mabedi yeniden inşa 
etmiştir. Bu inşa işi milattan önce 20'de 
başlamış. Hz. Ysa zamanında da sürmüş
tür. Herod kaleyi takviye etmiş ve ona An
tonia adını vermiştir. Herod öldüğünde 
Kudüs'ü tamamen veya kısmen kuşatari 
iki duvar bulunmaktaydı. Herod Agrippa 
milartan sonra 42-43'te bir üçüncü duva
rın inşasına başlamıştır(Pete rs, s. 61-87). 
70 yılında bu defa da Romalı kumandan 
Titus şehri kuşatmış. bu sırada ma bed ve 
hemen hemen bütün şehir yan mıştır. Ti
tus, Batı duvarındaki bir bölüm ve üç ku
le hariç duvarları yıktırmıştır. 

İmparator Hadrien zamanında Roma
lılar Kudüs'ün harabeleri üzerinde yeni 
bir putperest şehir kurmak isteyinceya
hudiler ayaklanmış. ayaklanma bastıni
dıktan sonra ( 135) şehrin inşası tamam
lanmış. adı da Colonia Aelia Capitalina ola
rak değiştirilmiş ve Aelia (Ar. ili ya) adı 
uzun asırlar varlığını korumuştur. Hz. Sü
leyman'ın, arkasından Zerubbabel'in, da
ha sonra Herod'un inşa ettirdiği mabed
Ierin yerine Jüpiter Capitalina'ya ithaf 
edilen bir tapınak. ardından Merkad-i Ysa 
Kilisesi'nin inşa edileceği yere de Afrodit 
Mabedi yapılmıştır. Şehre girmeye kalkı
şan yahudilere ölüm cezası konmuş, an
cak İmparator Konstantinos bu yasağı 
kaldırmıştır. Konstantinos'un annesi He
lena 326'da Zeytindağı'nda bir kilise yap~ 

tırmıştır. 333'te Konstantinos'un emriyle 
Hz. Ysa'nın çarmıha gerildiği kabul edilen 
yerde (Saint Sepulcre, Holy Sepulcher) Mer
kad-i Ysa (Anastasis) Kilisesi inşa edilmeye 
başlanmış. inşaat 335'te tamamlanmış
tır. Konstantinos'un Hıristiyanlığı kabul 
etmesinden sonra şehirde kiliseler yaptır
masının ardından Süleyman Mabedi'nin 
bulunduğu yerde Jüpiter Capitalina için 
inşa edilen tapınak yıkılmış olmalıdır. Üze
rinde yahudilerin ağlamasına ve yılda bir 
defa yağ sürmelerine izin verilen taş (la
pis pertusus) kurbanlar mihrabının teme
lindeki kaya olup ( ş imdiki Kubbetü's-sah
re'nin örttüğü el-hacerü' l-muallaka deni
len kaya) herhalde o sırada açıktaydı (İA, 
VI, 954) . Hıristiyanlar, Hz. Ysa'nın sözlerine 
hürmeten (Matta, 24/2) Süleyman Mabe
di'ni yeniden inşa etmeyi reddettiklerin
den burası müslümanların fethine kadar 
harabe halinde kaldı. 614'te SasanTier ta
rafından işgal edilen Kudüs'ü 629'da Bi
zans imparatoru Herakleios kurtarmış ve 
İranlılar ' dan geri aldığı kutsal haçı Ku
düs'teki yerine koymuş, şehir 638'de 
müslümanlar tarafından fethedilmiştir. 

325 



KUDÜS 

ilahi Dinlerde Kudüs'ün Yeri. Kudüs 
şehri Tevrat'ta sadece bir defa Salem 
adıyla zikredilmektedir (Tekvln. 14/18). İs
hak'ın kurban olarak takdim edildiği Mo
riah dağının Süleyman Mabedi'nin yapıl
dığı yer olduğu iddiası tartışmalı dır. Şeh
rin krallık ve ibadet merkezi oluşu Hz. Da
vud'la başlamaktadır (ll. Samuel, 6-7; bab
lar, 24/18-45; ı. Tarihler, 21/ 18-22). Birinci 
mabed döneminde mabedin bulunduğu 
tepeye Sion tepesi denilmekteydi, Sion adı 
Kudüs'ün tamamını da ifade ediyordu. 
Hz. Davud'a saltanatının ebediyen de
vam edeceği vaad edildiğinde bu aynı za
manda krallık ve mabed şehri olan Ku
düs'ün ebediliğine de işaret sayılmıştır 
(ll. Samuel, 7/13-16). Hz. Süleyman zama
nında mabedin inşası Kudüs'e ayrı bir 
kutsallık sağlamış. bir taraftan Davud'un 
saltanatının ebediyen devam edeceğine 
dair Tanrı'nın vaadi, diğer taraftan ma
bedin Tanrı'nın ebedl mekanı olarak ka
bulü şehri kutsallaştırmıştır. 

Mezmurlar'da (Mezmur, 132), ahid san
dığının getirildiği Davud şehri (Sion) sa
dece Rabbin krallık için seçtiği bir şehir 
olarak değil Rabbin meskeni olarak da 
takdim edilmektedir. Peygamber Yerem
ya'ya göre Kudüs'e "Rabbin tahtı, adalet 
yurdu, kutsiyet dağı" denilecektir (31 /23; 
33/16). O ayrıca "yüksekliği güzel, bütün 
yerin sevinci" (Mezmur, 48/2), "güzelliğin 
kemali" (Mezmur, 50/2 ) olarak nitelendi
rilmekte. "Eğer seni unutursam ey Yeru
şalim, sağ elim hünerini unutsun; eğer 
seni anmazsam, eğer Yeruşalim' i baş se
vincimden üstün tutmazsam dilim da
mağıma yapışsın" (Mezmur, ı 37/5-6) de
nilmektedir. 

Kudüs, özelliği ve kutsallığı sebebiyle 
yahudi şeriatında diğer şehirlerden farklı 
bir konumda ele alınmıştır, dolayısıyla ba
zı kurallar Kudüs'e uygulanmamaktadır. 

Tanrı tarafından seçilen bir yer kabul edil
diği için (ll. Krallar, 2 1/4; Mezmur, 132/13) 
Kudüs Mabedi sadece kurbanların tak
dim edildiği bir mekan değil aynı zamanda 
hac ibadetinin de hedefidir. Çünkü yılda 
üç defa (Pesah, Şavuot ve Sukkot bayram
ları nda) her erkek kurbantakdimiiçin 
Rabbin huzurunda (mabedde) bulunmakla 
yükümlü tutulmuştur (Çıkış, 23/17; Tes
niye, 16/16-17). Hac mekanı olduğu için 
yahudiler burada belli bir süre ikamet et
mek durumunda kalmışlar, bu da mabe
din ayakta olduğu dönemde halkın kültür 
hayatını şekillendiren en önemli özelliğini 
oluşturmuştur. 
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Tanrı tarafından seçilmiş olması dola
yısıyla Kudüs. Yahudiliğin en yüce değer
lerinin ve ümitlerinin simgesi olmuştur. 

Peygamberler ondan övgüyle bahsetmiş
lerdir. İşaya Kudüs'ü "adalet şehri" diye 
adlandırmakta ve şeriatın Sion'dan, Rab
bin sözünün Yeruşalim 'den çıkacağını bil
dirmekte ( 1/26; 2/3), Yeremya gelecekte 
Kudüs'e "Rabbin tahtı" denileceğini. bü
tün milletierin onda toplanacağını be
lirtmektedir ( 3/ ı 7). Diğer taraftan Eski 
Ahid'de onun güzelliği anlatılmakta ve 
sevgiliye benzetilmektedir (N eşidel er Ne
şldesi, 6/4; Mezmur, 48/2; 50/2). Talmud'da 
(Sukkot, 51 b) Kudüs'ü görmeyenin güzel 
bir şehrin nasıl olduğunu asla bilemeye
ceği belirtilmekte, Midraş 'ta (Genesis 
Rabbah, 14, 8) Adem'in Kudüs Mabedi'
nin toprağından, bir başka rivayette ise 
dünyanın Sion'dan başlayarak yaratıldığı 
nakledilmektedir. Yahudi şeriatma (Hala
kah) göre bütün ülke kutsald ır. ancak Ku
düs şehri en kutsaldır. Yeryüzündeki en 
kutsal yer olan ve "kutsallar kutsal!" de
nilen mekan Kudüs'teki mabedde bulun
maktadır. Şeriatta Kudüs'ün kutsallığı
nın gerektirdiği emirler ve yasaklar sıra
lanmıştır(Neusne r, V, 15-16). 

Milattan sonra 70 yılındaki yıkımın ar
dından yahudi milletinin hayatında Kudüs 
daha az rol oynamaya başlamış. ancak 
manevi ihtişamın sembolü ve şeriatın be
denleşmiş şekli olarak varlığını sürdür
müş. ona olan özlem her vesileyle dile ge
tirilmiştir. Yahudiler nerede olurlarsa ol
sunlar ve hangi saatte dua ederlerse et
sinler mutlaka Kudüs'e dönmek zorunda
dırlar. Yemek duasında Kudüs'ün yeni
den inşası dileği yer almaktadır. Günde üç 
defa tekrarlanan Amidah adlı dua Ku
düs'e dönülerek yapılmakta. bu duada 
Kudüs'e dönme. şehri ve Davud saltana
tını yeniden tesis etme arzusu ifade edil
mektedir. Yıllık üç oruçta Kudüs'ün yıkı
lişının anısına yas tutulmaktadır. 

Kudüs'ün ibadet hayatındaki önemi ya
hudi devletinin Mesih tarafından bu top
raklarda kurulacağı inancına dayanmak
tadır. Kudüs'ün yeniden inşası ve mabe
din yapılması bunun işaretleridir. Yahudi 
geleneğine göre yeryüzündeki Kudüs gibi 
bir de gökte Kudüs vardır. Talmud'da 
Tanrı'nın yerdeki Kudüs'e girmeden gök
teki Kudüs'e girilemeyeceğini bildirdiği 
nakledilmektedir. Yahudi diniliteratürü
nün bir kısmında semavl Kudüs'ün dün
yanın sonunda yerdekinin yerini almak 
üzere ineceği belirtilmektedir. Yahudiler
de, Kudüs yeniden kurulduğunda ve ölü-

ler diriltildiğinde mabedin bulunduğu te
peye yakın olduğu için zaman kazanmak 
ve sıkintıyı azaltmak amacıyla· Zeytinda
ğı'na gömülme arzusu vardır. Yahudi Fı
sıh bayramının seder sofrası ve kefaret 
günü ibadeti "seneye Kudüs'te" dileğiyle 
sona erer (Dictionnaire encyclopedique 
du Judaisme, s. 573). 

İnciller'de Kudüs önemli bir yer işgal 
etmektedir. Markos ineili'ne göre Hz. İsa, 
Galile bölgesinde halka tebliğ faaliyetine 
başlar ve onların olumsuz tavrı üzerine 
Kudüs'e yönelir. şehre girer ve mabedi 
temizler. Yahudi otoritelerinin tepkisiyle 
karşılaşınca şehrin cezalandırılacağını ve 
mabedin kirletileceğini haber verir. Şeh
rin dışında çarmıha gerildiğinde mabedi n 
perdesi yırtılır. Diğer İnciller Kudüs'le il
gili bu bilgilere bazı ilaveler yaparlar. Yu
hanna ineili Hz. İsa'nın birçok defa Ku
düs'e geldiğ i ni kaydeder. İnciller'e göre 
Hz. İsa'nın dünyevl hayatı Kudüs'te so
na erer, havariler orada "kutsal ruh"u 
alırlar. 

Kudüs ismi Kur'an'da doğrudan geç
memekle birlikte bu şehirden el-Mesci
dü'l-Aksa'nı n mübarek kılınan çevresi 
şeklinde bahsedilmiş (el-isra 17/1 ), ayrıca 
bulunduğu bölge "mukaddes toprak" (el 
Maide 5/2 1 ), "iyi. güzel bir yer" (Yunus ı O/ 
93) olaraknitelendirilmiştir. Hadislerde 
ise Mescid-i Aksa'nın, Mescid-i Haram ve 
Mescid-i Resuluilah ile beraber ziyaret 
amacıyla seyahat edilebilecek üç mescid
den biri ve yeryüzünde Mescid-i Haram'
dan sonra inşa edilen ikinci mescid oldu
ğu belirtilmiştir (Buhar!, "Fa.Zlü'ş-şalat fı 
mescidi Mekke ve'l-Med!ne", 6, "I:Iac", 
26, "Enbiya,", 8, 40; Müslim, "I:Iac", 288, 
"Mesacid", 2; Nesil.l, "Mesacid", 3). Ayrıca 
bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in Bey-

Hz. lsa· nın Kudüs'e gelisinin tasvir edildiği Palermo Sape
li 'ndeki XII. yüzyıla ait mozaik pano 



tülmakdis'te namaz kılmayı tavsiye ettiği 
de aktarılmaktadır (Ebu DavGd. "Şalat", 
14 ). Kütüb-i Sitte dışındaki rivayet! ere 
göre Hz. lsa nüzülünden sonra ölünce 
Medine'de Resül-i Ekrem'in kabri yanın
da veya Kudüs'te defnedilecektir. 

Hicretten önce iki veya üç yıl süreyle 
Hz. Peygamber'in Kabe'yi de önüne almak 
suretiyle Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı 
(İbn Sa 'd. I. 243; KurtubT, II. 150; Fahred
din er-Razi. IV. IIO) ve -farklı rivayetler 
bulunmakla birlikte- Medine döneminde 
on altı veya on yedi ay bu uygulamanın de
vam ettiği. daha sonra kıblenin Kabe'ye 
çevrildiği kabul edilmektedir (BuhM. "Şa
lat", 31. "Tefslr", 18; Müslim. "Mesacid", 
II-I 2; ayrıca b k. KIBLE). ResGl-i Ekrem 'in 
sağlığında belli bir dönem için Kudüs'ün 
kıble olarak tercih edilmesi, müslüman
ların bu şehri dini bir merkez olarak gör
melerinin sebeplerinden birini teşkil et
miştir. 

Ayrıca Hz. Peygamber'in, Mescid-i Ha
ram'dan çevresi mübarek kılınan Mes
cid-i Aksa'ya gece götürülmesi şeklinde 
gerçekleştirilen İsra (el-İsril!7/I) ve ar
dından mi'rac mucizelerinde M escid-i Ak
sa'ya gitmiş olması müslümanlar için bu 
şehrin önemini arttırmıştır. Muhammed 
Hamldullah. el-Mescidü 'I-Aksa'nın Bey
tülmakdis değil semalarda bulunan. me
leklerin sürekli Allah'a ibadet ettikleri bir 
mescid olduğunu ileri sürmüşse de (İs
lam Peygamberi, ı . I 50 - l 51) adı geçen 
mescidle sonradan bu ismi alan caminin 
değil Hz. Süleyman tarafından yaptırılan 
Beytülmakdis'in kastedildiği de bilinme
lidir (bk. MESCİD-i AKSA). 

Bunların dışında Kudüs. Hz. İbrahim'-
. den itibaren pek çok peygamberin yaşa
dığı, mukaddes olarak da tanımlanan bir 
bölgede bulunması, Hz. Süleyman'ın inşa 
ettiği Beytülmakdis'i barındırması. İsrai
loğulları 'nın ve onlara gönderilen pey
gamberlerin mücadelelerine mekan ol
ması açısından semavl dinler geleneğinde 
önemli bir yere sahip olmuştur (Ebü'I
Ferec İbnü'l-CevzT, s. 63-!4 7) . 
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~ ÖMER FARUK HARMAN 

Fethedilişinden Haçlı İstilasına Kadar. 
Müslümanlara Suriye ve Filistin kapıları
nı açan Ecnadeyn (ı 3/634) zaferinin ar
dından Bizans'a ait birçok şehir fethedil
miş. Suriye Yermük ( 15/636) zaferiyle Bi
zans'ın elinden alınmış ve sıra Filistin'in 
bütünüyle fethine gelmişti. Hıristiyanla
rın bu bölgedeki kutsal merkezi Kudüs'ü 
kuşatan İslam orduları başkumandam 
Ebü Ubeyde b. Cerrah'tan aman dileyen 
ve müslümanların Suriye şehirleriyle yap
tıkları anlaşmalara benzer bir anlaşmanın 
kendileriyle de yapılmasını teklif eden Ku
düs halkı şehri bizzat halifeye teslim et
mek istediğini bildirdi. Hz. Ömer. Ebü 
Ubeyde'nin daveti üzerine Cabiye'den Ku
düs'e gelerek şehri Patrik Sophronios'tan 
teslim aldı ve anlaşmayı i mzaladı ( 171 
638). Kudüs halkıyla yapılan bu anlaşma 
temelde cizye ve haraç karşılığında mal 
ve can güvenliğini, din ve ibadet hürriye
tini öngörmekteydi. ömer'in Cabiye'de 
bulunduğu sırada Kudüs'ten gelen bir he
yeti kabul edip burada onlarla bir anlaş
mayaptığı (Taberl. lll. 607-608) veya Ku
düs'e gönderdiği Halid b. Sabit ei-Feh
ml'nin imzaladığı anlaşmayı daha sonra 
tasdik ettiği de (Belazürl. s. I 44) rivayet 
edilmektedir. Kudüs'ün fethinin tarihi ko
nusunda 15 (636), 16 (637) ve 17 (638) 
yılları kaydedilmekteyse de Belazürl'nin 
zikrettiği 16 (637) yılında Ebü Ubeyde'nin 
şehri kuşatması üzerine halkın anlaşma 
teklif ettiği, 1 7 (638) yılında şehre bizzat 
gelen Hz. Ömer'in anlaşmayı imzalayarak 
şehri teslim aldığı şeKlindeki rivayetin 
(Fütıl/:ı , s. 138-139) doğru olduğu anlaşıl
maktadır. 

KUDÜS 

Kudüs'te bir cami inşa edilmesini em
reden Hz. ömer kadı olarak tayin ettiği 
Ubade b. Sarnit'ten halka İslam'ı öğret
mesini istedi. Filistin'in fethinden sonra 
bölgenin yarısının yönetimini verdiği Al
kame b. Mücezziz'e Kudüs'ü idare merke
zi yapmasını tavsiye etti. Hz. Osman da 
Kudüs'e önem verdi ve Silvan bahçeleri 
gelirlerini şehrin fakir halkına vakfetti 
(Makdi s\' , s. 171). Yahudi, hıristiyan ve 
müslümanlar tarafından kutsal kabul 
edilen Kudüs'ün fethinin ardından birçok 
sahabi ve tabiln şehri ziyaret etmiş. bir 
kısmı buraya yerleşmiştir. Bazı sahabile
rin Kudüs'te medfun olduğu bilinmekte
dir. Ubade b. Sarnit bunlar arasındadır. 

Emevller döneminde Muaviye b. EbG 
Süfyan'ın devletin merkezini Dımaşk' a 

nakletmesi Suriye bölgesi gibi Kudüs'ün 
de önem kazanmasına sebep olmuştur. 

Muaviye, Suriye valisi iken Hz. Osman'ın 
katillerinin bulunup cezalandırılması ko
nusunda Mısır fatihi Amr b . As ile Ku
düs'te bir anlaşma yapmış (İbn Sa'd. IV. 
254). daha sonra Kudüs'te halkın biatını 
alarak halifeliğini ilan etmiştir (40/660) . 
Abdülmelik b. Mervan ve Süleyman b. Ab
dülmelik debiatalmak için Kudüs'ü özel
likle tercih ettiler. Vel'ld b. Abdülmelik, 
Ömer b. Abdülaz\'z ve Yezld b. Abdülme
lik Kudüs'ü sık sık ziyaret eden halifeler 
arasındadır. Bu dönemde Kudüs'ü de içi
ne alan Filistin bölgesi valiliğine tayin edil
mek büyük şeref payesi olarak görülmüş, 
bu göreveAbdülmelik b. Mervan ve Sü
leyman b. Abdülmelik örneklerinde oldu
ğu gibi Emevl prensleri veya diğer önemli 
kişiler getirilmiştir. 

Em ev!! er devrinde Kudüs'te yapılan en 
önemli imar faaliyeti Kubbetü's-sahre ve 
M escid-i Aksa'nın inşası olmuştur. Abdül
melik tarafından yaptırılan ve İslam mi
marisinin en güzel eserlerinden biri olan 
Kubbetü's-sahre'nin inşa sebebi hakkın
da farklı görüşler ileri sürülmüş ve büyük 
tartışmalar yapılmıştır. Ya'kübl'nin ese
rinde ( Tarfh, 11, 26 I) ve diğer bazı kaynak
larda Abdülmelik'in müslümanları hac 
için Mekke yerine Kudüs'e yöneltmek 
amacıyla bu eseri inşa ettirdiği kayde
dilmektedir. lgnaz Goldziher ve Keppel 
Archibald Cameron Creswell bu görüşü 
kabul ederken Shelomo Dov Goitein ve 
Oleg Grabar diğer ilk dönem kaynakların
da bu rivayete yer verilmediğini. böyle bir 
uygulamanın Abdülmelik'i halk nazarın
da zor durumda bırakacağını, ayrıca Ab
dülmelik döneminde de hac için Mekke'ye 
gidildiğini belirterek buna karşı çıkmış-
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