
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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KUDÜS 

lardır. Makdisl, Abdülmelik'in müslüman
ların Bizans'tan aldıkları merkezlerdeki 
görkemli kiliseler karşısında duydukları 
ezikliği gidermeyi amaçladığını belirtir 
(Af:ısenü't-te~asim, s. 159). Kudüs'teki di
ğer önemli mimari eserlerden Mescid-i 
Aksa, Abdülmelik veya oğlu Velid tarafın
dan inşa edilmiştir. Abdülmelik zamanın
da Dımaşk-Kudüs yolu yeniden düzenlen
miş, surlardan şehre iki kapı daha açıl
mış , ayrıca burada bir darphane kurul
muştur (Abdul Aziz Du ri ~ s. lll). Süley
man b. Abdülmelik'in Remle'yi Filistin'in 
merkezi yapması Kudüs'ü bazı açılardan 
olumsuz yönde etkilediyse de şehir öne
mini korudu. Emevller döneminde ger
çekleştirilen imar ve iskan faaliyetleri ne
ticesinde şehrin Arap nüfusu giderek art
tı. Şehir son Emevl hükümdan ll. Mer
van'a yönelik isyanlar sırasında zarar gör
müş ve surları tahrip edilip yıkılmıştır 
(128/745). 

Abbasller'in iktidara gelmesi ve Bağ
dat'ın başşehir olmasıyla Suriye ve Filistin 
bölgeleri nisbeten geri planda kaldıysa da 
Kudüs, İslam dünyasında Mekke ve Me
dine'den sonra üçüncü kutsal şehir olma 
özelliğini sürdürdü. Abbas! Halifesi Ebu 
Ca'fer ei-Mansur, Kudüs'ü 140 (758) ve 
1 54 (771) yıllarında .iki defa ziyaret etti. 
Mansur ilk ziyaretinde 130 (747-48) yılın
daki, ikinci ziyaretinde de o yıl meydana 
gelen depremden zarar görmüş olan 
Mescid-i Aksa'nın yeniden inşasını emret
ti. Halife Mehdi- Billah şehri 163'te (780) 
ziyaret etti ve 1 SB (774) yılındaki bir dep
remde zarar görmüş olan camiyi tamir 
.ettirdi. Şehirde yaşayan veya ziyarete ge
len hıristiyanlar da müslüman idarecile
rin ve hıristiyan imparatorların kutsal şe
hir olarak Kudüs'e verdikleri önemden is
tifade ettiler. Harunürreşid döneminde 
halife ile Charlemagne arasında kurulan 
dostluk neticesinde im paratar şehri ziya
rete gelenlerin kalacakları yerler yaptırdı 
ve bir kütüphane kurdurdu. Charlemag
ne'ın yerine geçen oğlu Louis de Kudüs'
teki hıristiyanların cizyelerini ödemelerine 
yardımcı olmak için maddi destek verdi 
(a.g.e., s. 113; Ef2[ing.j, V, 326) Şehirdeki 

yahudiler din ve ibadetlerinde ve dini teş
kilatianma konusunda serbest idiler. Ku
düs'e büyükönem veren Me'mun Harem-i 
şerif'in doğu ve kuzey kapılarını yaptır
mış (216/831 ), daha sonra Muktedir-Bil
lah'ın annesi Kubbetü's-sahre'ye dört gü
zel kapı hediye etmiştir. 

Kudüs, H. (VIll.)yüzyılda önemli bir ilim 
ve öğretim merkezi haline geldi. Evzai, 
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Süfyan es-Sevri. Leys b. Sa' d ve Muham
med b. İdrls eş-Şafii şehri ziyaret ederek 
dersler verdiler. Aynı yüzyılda Rabia ei
Adeviyye, Bişr ei-Hafi ve Seri es-Sakat! 
gibi sGfilerin Kudüs'te bulunması şehri 
sufiler için de cazip hale getirdi. Abbasi
ler döneminde Kudüs hem dini ve ilmi 
gaye ile hem ziyaret ve ticaret amacıyla 
gelen birçok kişinin güven içinde uğradı
ğı bir şehir haline gel~i. Bununla birlikte 
bazan salgın hastalık, deprem ve Me'mGn 
döneminde yaşanan kıtlık gibi tabii afet
lerden, ayrıca isyanlardan etkilendi. Özel
likle Mu'tasım-Billah zamanında Filistin 
bölgesinde çiftçileri etrafına toplayan Ebu 
Harb ei-Müberka' el-Yemani liderliğinde
ki ayaklanma sırasında büyük zarar gör
dü. isyancıların şehre girmesi üzerine 
halk şehirden kaçtı ve üç d ine ait ibadet 
mekanları asiler tarafından tahrip edildi. 

Mısır'da Tolunoğulları hanedanını ku
ran Ahmed b. Tolun 264'te (878) Filistin'i 
alınca Tolunoğulları'nın eline geçen Ku
düs uzun bir süre Kahire merkezli dev
letlerin idaresinde kaldı. 293 (905) yılına 
kadar Tolunoğulları'nın, bir süre sonra 
Muhammed b: Tuğç tarafından kurulan 
İhşldller'in, 3SB'de (969) İhşldller'in Fatı
mller tarafından yıkılmasıyla da Fatımi
Ier'in hakimiyetine girdi. 

Bu dönemde, şehir dışında vefat eden 
birçok yahudinin buraya getirilip defne
dilmesi adetine paralel olarak idareciler 
dahil birçok müslümanın da burada def
nedilrnek istediği dikkat çekmektedir. 
Mesela Abbasller'in iki Mısır valisi fsa b. 
Muhammed en-NGşeri ve Ebu Mansur 
Tekin et-Türki ei-Hazerl Kudüs'te defne
dilmiştir. İhşldller ' in kurucusu Muham
med b. Tuğç, kardeşi Hasan, oğulları 
Ebü'I-Kasım Onucur ve Ebü'I-Hasan Ali ile 
İhşldller'in meşhur veziri ve hükümdan 
Ebü'l-Misk KafCır da burada gömülen ün
lüler arasındadır. 

Kudüs, 358-463 (969-1 071) yılları ara
sında bir asır süreyle Fatımller'in hakimi
yetinde kaldı. Fatımller devrinde Filistin 
ve dolayısıyla Kudüs, Fatımller'le Karma
tller ve Cerrahiler başta olmak üzere çe
şitli bedevi grupları arasındaki mücade
lelere sahne oldu. Cerrahiler bazan Bi
zans'ın da desteğiyle Filistin üzerinde söz 
sahibi olmaya çalıştılar. Dengesiz davra
nışlarıyla bilinen Fatımi Halifesi Hakim
Biemrillah döneminde Kudüs'te müslü
manlar gibi yahudi ve hıristiyanlar da 
birçok zorlukla karşılaştılar. Hakim, 400 
(1009) yılında Kıyame (Kumame) Kilisesi'
ni yağmalatıp yıkılmasını emretti. Kilise 
ancak kırk yıl sonra yeniden i badete açı-

labildi. Bu arada Bizans imparatoru 1. 
loannes Çimiskes, 97S'te Suriye'nin ardın
dan Filistin'de bazı şehirleri ele geçirdiy
se de Kudüs'e girmeye fırsat bulamadan 
bölgeden ayrıldı. 

Fatımiler devrinde Kudüs'te tıp alanın
da büyük gelişmeler oldu ve Muhammed 
b. Ahmed et-Temlml'nin de aralarında 
bulunduğu birçok tabip burada yetişti. 
Şehirde açılan blmaristanın zengin vakıf
ları bulunuyor, hastalar burada ücretsiz 
tedavi ediliyordu. IV. (X.) yüzyılın sonla
rında İsmam daveti yaygınlaştırmak ama
cıyla şehirde bir darülilim kuruldu. 

V. (Xl.) yüzyılın ilkyarısında Filistin'de 
ardarda meydana gelen depremler Ku
düs'ü de etkiledi. 407'de (1016) yıkılmış 
olan Kubbetü's-sahre ve 424'teki (1 033) 
büyük depremde zarar gören Mescid-i Ak
sa, Halife Zahir ei-Fatıml tarafından yeni
den inşa edildi. 424 (1033) ve 460 (1068) 
yıllarındaki depremlerden Remle'nin ciddi 
bir şekilde zarar görmesi Kudüs'ü yeni
den ön plana çıkardı. Bu dönemde Ku
düs'e gelen hıristiyan hacıların sayısının 
hızla arttığı görülür. 1 06S'te Kudüs'e Av
rupa'dan 12.000 kişilik bir kafilenin gel
diği bilinmektedir (Ef2[ing.j, V, 328). Fa
tımller devrinde 424 (1 033) ve 456 (1 064) 
yıllarında şehrin surları ve kaleleri saldı
rılara karşı yeniden gözden geçirilip ona
rıldı. 

Kudüs, Fatımller'den sonra çeyrek asır 
boyunca Selçuklu- Türkmen hakimiyetin
de kaldı. Selçuklular'ın batıya akınları sıra
sında önde gelen kumandanlarından olan 
Atsız b. Uvak463 (1071) yılında (ibnü'I
Kalani sl, s. 98-99 ; ibnü 'l-Eslr, X, 68) Ku
düs'e girdi (Ats ız' ın Kudüs'ü 465'te [ 10731 
zaptettiği de rivayet edilir) ve Fatımi vali
sini görevden uzaklaştırarak şehre hakim 
oldu. Atsız, Mısır Fatımi Halifesi Müstan
sır- Billah adına okunmakta olan hutbe
ye son verip Abbasl Halifesi Kaim- Biem
rillah ve Büyük Selçuklu Sultanı Alpars
lan adına hutbe okuttu. Ancak altı yıl son
ra çıktığı Mısır seferinde Kahire önlerinde 
Fatımi ordularına mağlup oldu. Bunun 
üzerine Kudüs'teki Arap asıllı kumandan
lar ve idareciler Atsız'ın nilibierine karşı 
isyan edip şehirde tekrar Fatımi halifesi 
adına hutbe akutmaya başladılar (469/ 
İ077). Yenilginin ardından Dımaşk'a çe
kilmiş bulunan Atsız, Anadolu'dan gelip 
kendisine katılan Türkmen kuvvetleriyle 
beraber Kudüs üzerine yürüdü ve bir 
günlük kuşatmadan sonra şehri ele ge
çirip isyancıları şiddetle cezalandırdı. Bü
yük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın kardeşi 
Tacüddevle Tutuş 471 (1079) yılında At-



sız'ı ortadan kaldırdı. daha sonra Kudüs 
ve çevresinin yönetimini Artuk b. Ek
sük'e verdi (477/l 085). Artuk Bey 482'de 
(1089) Kudüs'te yeni bir cami yaptırdı. 
Artuk Bey'in ölümünün ardından şehrin 
yönetimi 491 ( 1 098) yılına kadar oğulları 
Sökmen ve İlgazi'nin elinde kaldı. Halep 
Selçuklu Meliki Rıdvan b. Ttıtuş ile Dımaşk 
Selçuklu M eli ki Du ka k arasındaki müca
deleden ve Büyük Selçuklular'ın içinde 
bulunduğu karışıklıklardan istifade eden 
Fatımi veziri ve başkum andanı Efdal b. 
Bedr el-Cemall, Kudüs'ü bir süre kuşat
tıktan sonra İlgazi ve Sökmen'den teslim 
aldı (Şaban 491 /Temmuz 1098). Selçuklu
lar'ın Antakya emlri Yağısıyan şehri Patı

mller'den geri almak amacıyla Nablus'a 
kadar gelip Kudüs üzerine yürüdüyse de 
başarı sağlayamadı . Bir yıl sonra da şehir 
Haçlılar'ın eline geçti (492/1099). 

Selçuklular'ın Kudüs'e hakim oldukları 
yirmi beş yıl içerisinde şehir Sünni çizgi
de önemli ilmi gelişmelere sahne oldu. 
Şafii alimlerinden Nasr b. İbrahim el-Mak
disl, Nasriyye Med resesi'ni kurdu, onun 
ardından bir Hanefi medresesi kuruldu. 
Ebü'l-Ferec eş"Şirazl. Hanbeli mezhebi 
doğrultusunda dersler verdi. Bu dönem
de İslam dünyasının çeşitli yörelerinden 
çok sayıda meşhur alim Kudüs'e gelme
ye başladı. Bunlar arasında Endülüs'ten 
İbn Ebu Rendeka et-Turtuşl. Tus'tan Ebu 
Hamid el-Gazzall ve İş biliye'den (Sevilla) 
Ebu Bekir İbnü'l-Arabl de bulunmaktaydı. 
486'da (1093) Kudüs'ü ziyaret eden ve 
üç yıl süreyle burada kalan Ebu Bekir İb
nü'l-Arabl, Mescid-i Aksa'da müslüman
ların kendi aralarında veya hıristiyan ve 
yahudilerle ilmi tartışmalar yaptıkların

dan bahseder ( el-'Avaşım, II , 61 ). Mutah
har b. Tahir el-Makdisl ve İbnü'l-Kayse
ranl'yi de Kudüslü meşhur alimler arasın
da zikretmek gerekir, 

Yahudilik'te ve Hıristiyanlık'ta da kut
sal sayılması , Hz. Peygamber'in mi'rac için 
M escid-i Haram'dan M escid-i Aksa'ya gö
türülmesi (isra). müslümanların ilk kıble

si olması ve Kur'an'da atıflarda bulunul
muş olması gibi sebeplerle Kudüs'ün İs
lam toplumlarında her zaman önemli bir 
yeri olmuştur. Bu sebeple Kudüs'ün fazi
letlerine dair bazan zayıf veya uydurma 
rivayetlerin dE) yer aldığı "Fezailü'l-Kuds" 
(Fezailü Beyti'l-Makdis) literatürü oluşmuş
tur (Mahmud İbrahim, s. 83-97; Suleiman 
A. Mourad, XLIV 119961, s. 3 1 -48). 
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~ CAsiMAvcı 

Haçlılar Dönemi. I. Haçlı Seferi'ne katı
lan ordular, yaklaşık üç yıl süren yürüyüş
ten sonra 7 Haziran 1 099 Salı sabahı o sı
rada Fatımller'in elinde bulunan Kudüs'ün 

KUDÜS 

karşısındaki en yüksek noktaya ulaştılar. 
Bunca zamandır hayalini kurdukları Ku
düs artık gözlerinin önündeydi; bu yere 
Sevinç tepesi (Monjjoie) adını verdiler ve 
aynı günün akşamında şehir surlarının 
önüne gelerek ordugahlarını kurdular. Şe
hir sağlam surlarla çevriliydi. Vali İftiha
rüddevle Haçlı kuşatmasına karşı gerekli 
önlemleri almıştı. 17 Haziran'da Yafa Li
manı'na gelen iki Cenova ve dört İngiliz 
gemisinden aldıkları yardımla şehre sal
dırmak için gerekli aletleri, merdivenleri 
ve h ücum kulelerini yapan Haçlılar 13-14 
Temmuz gecesi genel taarruza geçtiler. 
Ertesi gün kuzey surlarından h ücum eden 
Aşağı Lorraine Dükü Godefroi de Bouil
lon'un birlikleri. Narman reisi Tankred'in 
askerleriyle beraber öğle saatlerinde Çi
çek Kapısı yakınında surları aşmayı ba
şardılar. Şehre inenler Sütunlar Kapısı'nı 
açarak ana ordunun şehre girmesini sağ
ladılar. Böylece beş hafta süren kuşat
madan sonra şehir düştü (23 Şaban 4921 

15 Temmuz 1 099). 

Müslüman halk, Kubbetü's-sahre ve 
Mescid-i Aksa'nın bulunduğu kutsal böl
geye sığınıp canını kurtarmaya çalıştıysa 
da bunları takip eden Tankred ve adamla
rı üzerlerine saldırınca teslim olmak zo
runda kaldılar. Tankred'in sancağı Kub
betü's-sahre'ye asıldı. Tankred burasını 
kutsal bir yer olmasına aldırış etmeden 
yağmaladı. Bu arada halkın bir kısmı kor
ku içinde şehrin henüz düşmeyen güney 
mahallelerine doğru kaçmaya başladı. 
Toulouse Kontu Raimond de Saint Gilles 
güney surlarından şehre girdi ve vali İf
tiharüddevle'yi garnizonla birlikte Davud 

oavüd Kulesi ve üzerindeki caminin minaresi 
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