
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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Kulesi'nde (iç kale) kuşattı. Valiye de ku
leyi teslim ettiği takdirde kendisine ve 
adamlarına şehirden çıkış izni vereceğini 
bildirdi. Her şeyin kaybedildiğini gören 
vali çaresizlik içinde teklifi kabul etti. Vali 
ve adamları Kudüs'ten canlı olarak çıkan 
tek müslüman grup oldu. 

Müslümanlar 17 (638) yılında Kudüs'ü 
fethettiklerinde Halife Ömer hıristiyanla
ra can ve mal güvenlikleri konusunda söz 
vermiş . onların haklarını belirten bir an
laşma imzalamış . Haçlılar ise tam aksine 
bir davranışla şehirde bulunan bütün 
müslümanları. hatta müslümanlara yar
dım ettikleri gerekçesiyle bütün MOsevl
ler'i öldürerek dünyada eşi görülmemiş 
bir vahşet örneği sergilemişlerdir. Orduy
la birlikte Kudüs'e giren Haçlı tarihçisi 
Fulcherius, şövalyelerin ve askerlerin 
Araplar'ın yuttukları altınları bağırsakla

rından çıkarmak için bunları öldürdükten 
sonra karınlarını deştiklerini , ellerinde 
kılıç şehirde do laşıp hiçbir canlı bırakma
dıklarını . bütün evlei-e girip ne buldularsa 
aldıklarını anlatır. 

Haçlılar evlerde, camilerde ve yollarda 
bulunan herkesi kadın, çocuk demeden öl
dürdüler. Mescid-i Aksa'ya sığınmış olan
lar da kılıçtan geçirildi. Bu katliamın görgü 
tanığı olan tarihçi Raimundus. mabedie
rin bulunduğu bölgeye(Harem-i şerif) gi
derken cesetlerin ve dizlerine kadar çıkan 
kan birikintilerinin içinden geçmek zo
runda kaldığını söyler. Katliam bütün 
dünyada dehşet uyandırdı. Kurbanlarının 
sayısı kesin olarak belli olmamakla bera
ber bilinen husus, Kudüs'te mevcut bü
tün müslüman ve MQsevller'in tamamı

nın öldürüldüğüdür. Bu cinayetler İslam 
dünyasını yasa boğdu. Müslümanlar bar
bar Haçlılar'ı ülkelerinden sürüp atmak 
için iki yüzyıl mücadele etmek zorunda 
kaldılar. 

Kudüs'ün zaptından iki gün sonra Haçlı 
liderleri toplanarak şehrin yönetimi ko
nusunu tartıştılar. Nihayet din adamları 
ve asilzadelerden oluşan meclis, idarenin 
başına "kutsal mezarın bekçisi" unvanını 
alan Godefroi de Bouillon'u seçti. Kudüs 
patrikliğine Arnoul adında bir papaz ge
tirildi. Doğu'da Latin kilisesinin kurucusu 
Arnoul'ün ilk işi , Kutsal Mezar Kilisesi'nde 
( Merkad-i lsa Kilisesi) Doğu kilisesinin gele
neklerine uygun ibadet eden bütün pa
pazları aforoz etmek oldu. Halbuki Kutsal 
Mezar Kilisesi bugün de olduğu gibi bü
tün Doğu hıristiyan mezheplerine açıktı. 
461 yıl İslam hakimiyetinde kalmış olan 
Kudüs'te müslümanlar hıristiyanların hak-
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larını korumuş. dinlerine saygı göstermiş
lerdi. Fakat Latin hıristiyanların zaferiyle 
şimdi her şey değişiyordu . Kudüs Latin
ler tarafından zaptedilince her taraftan 
buraya gelen yerli hıristiyanlar kısa za
manda efendilerinin değişmiş olması yü
zünden pişmanlık duymaya başladılar. 

Haçlılar Kudüs 'te bütün müslüman 
eserlerini de yağmaladılar. Kubbetü 's
sahre ve Mescid-i Aksa'daki değerli eşya 
tahrip edildi, çalınıp götürüldü. Camiler 
kiliseye çevrildi veya başka maksattarla 
kullanıldı. Zaman içinde yeni kiliseler ya
pıldı. Kutsal Mezar Kilisesi tekrar inşa 
edildi. Kudüs kralları bu kilisede gömül
düler. Kilisenin güneyinde bulunan ve 
Vaftizci Yahya'ya nisbet edilen kilise ile 
hacıların konakladığı misafirhane ve has
tahane büyütülerek içinde 1 000 kişiyi ba
rındıracak bir hastahane ve bir kilise inşa 
edildi. Burası Hospitalier Şövalye Tarika
tı'nın yönetimine verildi. Kubbetü's-sah
re'nin üzerine haç dikildi ve o zamana ka
dar açıkta duran kayanın (kutsa l taş) üstü 
örtülüp üzerine bir mihrap oturtuldu. 
Mescid-i Aksa Camii'nde değişiklikler 
yapılarak kralların sarayı haline getiril
di. Yanı başındaki yer ise Templier tari 
katının kullanımına verildi. Bunun dışın
da şehirde fazla değişiklik olmadı. Kudüs 
genelde eski görünüşünü korumakla bir
likte tam bir hıristiyan şehri haline geldi. 
Müslüman ve yahudilerin şehirde sürekli 
kalmasına izin verilmedi. Kudüs'ün dışın
da derin hendekler ve üzerinde Kudüs'e 
giriş çıkışı sağlayan dört ana kapı ile daha 
küçük kapılar bulunan şehir surları aynen 
muhafaza edildi. 

Haçlılar, Godefroi ' nın idareyi ele alma
sından sonra Remle'ye kadar ilerlemiş 
olan Fatımi ordusunu ani bir saldırıyla ye
nilgiye uğratarak Filistin'deki hakimiyet
lerini güçlendirdiler (Ağu stos ı 099). Aynı 
yılın sonunda papanın yolladığı Pisa baş
piskoposu Daimbert yeni Kudüs patriği 
oldu. Godefroi 11 OO'de ölünce yerine Ur
fa kontu olan kardeşi Boudouin kral se
çildi. 

On sekiz yıl süren saltanat döneminde 
Kudüs Krallığı'nın büyüme ve güçlenme
sini sağlayan Baudouin, Mısır Fatımileri 
ile yaptığı savaşlarda başarılı olduğu gi
bi Kudüs Krallığı ' nın sınırlarını özellikle 
Venedik ve Cenova filolarından aldığı yar
dımla Filistin kıyı şehirlerini zaptetmek 
suretiyle genişletti. Arsuf, Kaysariye, 
H ayfa, Yafa, Akka ve Beyrut ele geçirildi. 
Saltanatı süresince Urfa. Antakya ve 
Trablus Haçlı devletleriyle ilişkileri yapıcı 

oldu ve bütün Haçlılar ' ı birlik içinde tut
mayı başardı. 

1. Baudouin'in ölümünden sonra Ku
düs tahtına geçen ll. Baudouin, Mısır ve 
Dımaşk kuwetlerinin tehdidi karşısında 
kendisine yardım için gelen Urfa ve An
takya birlikleriyle beraber Aşdod'a ilerle
di, fakat savaş olmadı. İki taraf karşılık

lı üç ay bekledikten sonra ülkelerine geri 
döndü. Baudouin, 1119 yılında Antakya 
Prinkepsi Roger ve ordusunun Artuklu 
Beyi İlgazi ' nin askerleri tarafından kılıç
tan geçirilmesi üzerine Antakya'ya gide
rek geçici bir süre için şehrin hakimiyeti
ni ele aldı. Saltanatının ilk yıllarını İlgazi 
ve Tuğtekin 'e karşı mücadele ile geçirir
ken bir yandan da krallığın idaresinde ye
nilikler yaptı. Kralın verdiği şehir ve kale
lerde oturan baronlar krallığın yönetim 
ve savunmasında daha etkili olmaya baş

ladılar. Ayrıca Hospitalier (isbitariyye) ve 
Templier (Daviyye) adıyla iki şövalye tari
katı kuruldu. Bunlar hızla gelişerek kral-

. lık içinde ve kuzeydeki Haçlı devletlerin
de ciddi birer güç haline geldiler. Tarikat 
şövalyeleri Haçlılar arasında en acımasız 
müslüman düşmanı oldular. 

ll. Baudouin, 1123'te Artuklu Beyi Be
lek'e esir düşüp Harput Kalesi 'nde hap
sedilince Kudüs Krallığı bir yıl Geldernar 
tarafından yönetildL Onun yokluğun
da Kudüs ordusu Venedik donanması
nın desteğiyle 7 Temmuz 11 24'te SQr'u 
(Tyros ) zaptederek Askalan dışında bü
tün Filistin kıyı şehirlerine sahip oldu. 
Baudouin daha sonra Artuklular'ın ida
resinde bulunan Halep'i kuşattı. Halep'i 
bu saldırıdan Musul Valisi Aksungur ei
Porsuki'nin yardıma gelmesi kurtardı. 

ll. Baudouin'in 21 Ağustos 1131'de ölü
münden sonra kızı Kraliçe Melisende ile 
birlikte taç giyen Foulque d'Anjou kral
lıkta sevilen ve baronlarının itaat ettiği 
bir kral oldu. Saltanatı boyunca siyaseti 
genişlemeye son verilip sınırların korun
ması oldu. Çünkü sadece Kudüs değil bü
tün Haçlı devletleri, Musul ve Halep ha
kimi atabek İmi:ldüddin Zengi'nin etra
fında toplanan müslümanların tehdidi 
altındaydı. Bu sebeple müslümantarla an
laşma yoluna gitti. 

İmadüddin Zengi. 24 Aralık 1144'te Ur
fa'yı fethederek buradaki Haçlı Kontlu
ğu'na son verdi. Böylece ilk kurulan Haçlı 
devleti ortadan kalkmış oldu. Bu gelişme 
üzerine Kudüs Krallığı ve diğer Haçlı dE;!v
letleri sıranın kendilerine de geleceği kor
kusuyla paniğe kapıldılar. Kraliçe Meli-



sende papa ve Batı Avrupa krallarından 
yardım isteyince düzenlenen yeni Haçlı 
seferine katılan ordular. Fransa Kralı VII. 
Louis ve Almanya Kralı lll. Konrad'ın ida
resinde Kudüs'e geldi. Beş gün süren ba
şarısız Dımaşk kuşatması tam bir fiyasko 
ile neticelendi. Avrupalı krallar hiçbir ba
şarı elde edemediler ve Kudüs Krallığı'na 
da bir fayda sağlayamadılar. 

1149'da Antakya Prinkepsi Raymond 
de Poitiers'nin Halep hükümdan Nured
din Mahmud b. Zengl ile yaptığı savaş
ta maktul düşmesi üzerine idareyi karı
sı Konstance. 1152'de Trablus kontu ll. 
Raymond'un Haşhaşller tarafından öldü
rülmesi üzerine de idareyi karısı Hadier
na'nın üstlenmesiyle Doğu'daki üç Haçlı 
devletinin sorumluluğu üç kadının eline 
kaldı. Fakat aynı yıl lll. Baudouin annesi 
Melisende'ı saf dışı bırakınayı başararak 
krallığın tek hakimi oldu. lll. Baudouin 
kutsal ülkede doğmuş ilk Kudüs kra
lıydı. Yedi ay süren kuşatmadan sonra 
19 Ağustos 1153'te Askalan ' ı zaptetme
si Haçlılar'ın son büyük başarısını teşkil 
eder. 

iktidarı eline aldıktan ( 1162) sonra bü
tün dikkatini Mısır üzerinde toplayan Kral 
Amaury desteğine ihtiyaç duyduğu Bi
zans ile iyi ilişkileri sürdürmeye kararlıy
dı. Zira doğu sınırı, 1153'te Dımaşk'a ha
kim olmasından sonra tamamen Nured
din Mahmud Zengl'nin elindeydi. Suri
ye'nin tek hakimi olan NQreddin ile savaş
ması mümkün değildi. Ancak NQreddin. 
kendisine düşman kalan Mısır'a sahip ol
madığı sürece Kudüs Krallığı için hayati 

Davüd Kulesi'nin içindeki namazgah 

bir tehlike teşkil etmezdi. Bundan dolayı 
Mısır'ın ele geçirilmesi Kudüs Krallığı'nın 
geleceği bakımından büyük önem taşı
maktaydı . 

1163 Eylülünde Fatımi idaresindeki Mı
sır'a saldıran Amaury, Vezir Dırgam'ın öl
dürülmesinden sonra yerine geçen Şaver 
ile NQreddin'in kumandanı ŞlrkQh ara
sındaki mücadelede Şaver ' i destekledi. 
1164 Temmuzunda ŞlrkQh'u Bilbays'
ta kuşattı. Ancak NQreddin 'in Harim'e 
hücum etmesi üzerine ŞlrkQh ile anlaşıp 
Kudüs'e döndü. 

1167 ve 1168'de Kral Amaury yine Mı
sır'a saldırdı, ancak hiçbir sonuç alamadı. 
Mısır'ı ele geçiren, NQreddin'in kuman
danı ŞlrkQh oldu ( 8 Ocak ı 169) Mısır'ı 

kaybetmiş olmanın Kudüs Krallığı için ne 
büyük bir tehlike teşkil ettiğini anlayan 
Amaury'nin Mısır'a karşı 1169 sonba
harında düzenlediği sefer de başarısız 
kaldı . Amaury 11 Temmuz 1174'te ölün
ce yerine on üç yaşında cüzzamlı oğlu 
Baudouin geçti. Çocuk hemen kral ilan 
ediidiyse de krallık ileri gelenleri ona 
niyabet hususunda ikiye ayrıldılar. Önce 
Trablus Kontu lll. Raymond naib oldu; 
yerli baronlar ve Hospitalier şövalyeleri 
onu destekliyorlardı. Bunlar müslüman 
komşularıyla iyi geçinme taraftarıydılar. 

Fakat 1176'da Kral IV. Baudouin karşı 
grubun başında bulunan dayısı Joscelin de 
Courtenay' ın tarafına döndü. Joscelin'i 
destekleyenler ise Templier şövalyeleriy
le Batı ' dan yeni gelen asillerdi. Bunlar 
savaşçı hıristiyan idealleriyle tutuşmakta 
olup her fırsatta müslümanlara saldır
mak istiyorlardı. Bu iç sorunlardan başka 
krallık dışarıdan gelecek yardım ümitle
rini de kaybetmişti. Batıdan yardım gel
miyordu. imparator Manuel'in ölümü 
üzerine Bizans' ın kudreti yok olmuştu . 

Tek çıkar yol , NQreddin Mahmud'un ölü
münden sonra İslam dünyasını idaresin
de toplamış olan Selahaddin-i EyyQbl ile 
anlaşmaktı. Ancak krallık erkanı bunu bir 
türlü beceremedi ve Selahaddin ilE! sık 
sık çatışmaya girdi. 

1185 Martında Kudüs Kralı IV. Baudouin 
ölünce abiasının oğlu V. Baudouin unvanıy
la tahta çıkarıldı. Henüz küçük yaşta olan 
kralın da bir yıl sonra ölümü üzerine an
nesi Sibylle ile kocası Guy de Lusignan yö
netime el koydular. Aynı yıl Kerek hakimi 
Renaud de Chatillon'un Kahire'den Dı

maşk'a giden bir müslüman kervanına 
saldırması Selahaddin-i EyyQbl'nin sabrı
nı taşırdı. Selahaddin, 4 Temmuz 1187'
de H itti n mevkiinde yapılan savaşta Ku
düs krallık ordusunu yok etti. Bu olayın 
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ardından müslümanlar Kudüs Krallığı'na 
ait şehir ve kaleleri süratle ele geçirmeye 
başladılar. Taberiye, Akka, Nablus, Yafa, 
Sayda . Beyrut. Cübeyl. Askalan, Gazze 
birbiri ardınca zaptedildi. Birkaç hafta 
içinde büyüklü küçüklü elli iki şehir fet
hedilmiş . sıra Kudüs'e gelmişti. 

Selahaddin-i Eyyubl, önce Kudüs'ün 
teslimini müzakere etmek için çağırttığı 
Haçlı heyetiyle Askalan'da görüştü . Hıris

tiyanlar şehri teslim etmeyeceklerini söy
leyince görüşmeler sonuçsuz kaldı. Bunun 
üzerine Selahaddin Kudüs üzerine yürü
dü. Bunu duyan gönüllü mücahidler de 
orduya katı ldı. Sultan Kudüs'e yaklaştığı 
sırada öncü birliklerinden ayrılarak ilerle
yen Emir Cemaleddin Haçlılar ' ın baskını

na uğrayarak şehid düştü. Selahaddin-i 
EyyQbi 20 Eylül 1187'de Kudüs önünde 
karargah kurdu. Önce kuzeybatı sur ke
simine hücum edildi. 26 Eylül'de Zeytin
dağı'na yerleşen müslümanlar Sütun lu 
Kapı yanında surların altına lağım kaz
maya başladılar. Üç gün sonra surda bü
yük bir gedik açıldı. Haçlılar buradan şeh
re girişi önledilerse de sonunda savunma 
çöktü. Savunmayıyöneten Balian d'lbelin, 
30 Eylül'de Selahaddin'in karargahına ge
lip teslim şartlarını konuştu. Selahaddin 
çok az bir fidye ödemek şartıyla halkın 
şehri terketmesine izin verdi. Haçlılar kırk 
gün içinde erkek başına 1 O, kadın başına 
s. çocuk başına 2 dinar fidye ödeyecek! er
di. Ayrıca para bulamayan binlerce kişi de 
serbest bırakıldı. Buna karşılık Templier 
ve Hospitalier tarikatları kendi mensup
larını kurtarmak için tek kuruş bile har
camadılar. Patrik de sadece kendisi için 
1 O dinar ödedi; sahip olduğu altın ve gü
müş, ayrıca arabalar dolusu servetiyle Ku
düs'ten çıkıp gitti. Selahaddin'in bu in
sanca davranışı Kudüs'ü zapteden Haçlı
l ar'ın vahşetiyle tam bir tezat teşkil et
mekteydi. 

Mi'raç kand il ine denk düşen 27 Re
ceb 583 (2 Ekim 1187) Cuma günü Se
lahaddin Kudüs'e girdi. Haçlılar 'ın sek
sen sekiz yıl önce kana buladıkları şe
hirde hiçbir taşkınlık yapılmadı; müslü
manlar zafer sevincini olgunluk içinde 
kutladılar. Haçlılar Kudüs'ten çıkıp gider
ken Ortodoks ve Ya'kübi hıristiyanlar şe
hirde kaldı. MQsevller'in de şehre yerleş
mesine izin verildi. Hıristiyanlara ait kut
sal yerlerin idaresi Ortodoks kilisesine tes
lim edildi. Bir süre Kudüs'te kalan Sela
haddin-i EyyQbl, Haçlılar tarafından saray 
olarak kullanılan Mescid-i Aksa'yı camiye 
çevirdi ve Templier tarikatının yaptığı 

331 



KUDÜS 

değişiklikleri ortadan kaldırdı . Nureddin 
Mahmud'un Halep'te yaptırdığı minbe
rio getirilmesini emretti. Şehrin idaresini 
düzene koyduktan sonra 24 Şaban 583'
te (29 Ekim 1187) Sur şehrin e hareket et
ti. Selahaddin-i Eyyubl devrinde surlar 
tamir ettirildi ve önlerine derin hendek
ler kazıldı . Burçlar inşa edildi. Sultan Ku
düs'ün idaresini Fakih Ziyaeddin Isa'ya 
verdi, onun 1189'da ölümü üzerine de ye
rine Hüsameddin en-Necml getirildi. Ku
düs'ten ayrılan Haçlılar hala ellerinde bu
lunan Sur, Trablus. Antakya gibi şehirler
de kümelendiler. Kudüs Krallığı bir asır 
daha Suriye'nin kıyı şehirlerinde Akka 
merkez olmak üzere varlığını sürdür
dü. 

Avrupalılar Kudüs'ü geri almak için in
giltere, Fransa, Almanya krallarının ida
resinde lll. Haçlı Seferi'ni düzenlediler 
(ı 189- ı ı 92). Askalan'ın Haçlılar'ın eline 
geçmesinden ve Kudüs'ü geri almak için 
burayı bir üs haline getirmesinden endi
şe eden Selahaddin-i EyyGbl, Askalan Ka
lesi'nin tahrip edilmesini emretti. 19 Şa
ban 587'de (11 Eylül1191) yıkımına baş
lanan surtarla kalenin yıkımı kısa bir süre 
içinde tamamlandı , halk başka yerlere 
nakledildL Sultan 26 Eylül 119.1'de Ku
düs'e gelip şehrin savunma tedbirlerini. 
erzak ve silah durumunu gözden geçirdi. 
Haçlılar ' ın Kudüs'ü geri almak için beş 
yıldan beri verdikleri mücadele 22 Şaban 
588'de (2 Eylül 1192) yapılan barış antlaş
masıyla sona erdi. Bu antlaşmaya göre 
taraflar silahsız olarak birbirlerinin ülke
sinde ticaret yapabilecek, hıristiyanlar 

hac için Kudüs'e gelebileceklerdi. Ku
düs'te bir Hanefi medresesi yaptıran Dı
maşk Eyyubi Hükümdan ei-Melikü'I~Mu

azzam, Haçlılar'ın Kudüs'ü tekrar ele ge
çirmesinden endişe ettiği için Harem-i 
şerifteki camiler, Merkad-i Tsa Kilisesi ve 
Davud Kulesi hariç şehrin tahrip edilme
sini emretti. Surların yıkilması üzerine ka
dınlar, çocuklar ve yaşlılar şehri terkedip 
Kahire, Dımaşk ve Kerek'e gittiler. 

Daha sonraki yıllarda da Kudüs'ü ele 
geçirmeye uğraşan Haçlılar'ın girişimleri 
başanya ulaşmadı. Yalnız imparator ll. 
Friedrich, düzenlediği Haçlı seferi sırasın
da 626 (1229) yılında Eyyubi Hükümdan 
ei-Melikü'I-Kamil Muhammed ile anlaşa
rak on yıl süreyle Kudüs'e ve Kudüs'ü Ya
fa'ya bağlayan dar bir arazi şeridine sahip 
olma hakkını elde etti (Demirkent, Haçlı 
Seferler/, s. 20 ı). Friedrich 17 Mart 1229'
da Kudüs'e girdi ve Nablus kadısı Şem
seddin'in retakatinde şehri dolaştı. Böy-
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lece Batılılar silah zoruyla elde edemedik
leri Kudüs'e diplomatik gayretleri netice
sinde kavuştular. Anlaşmanın ardından 
müslümanların Harem-i şerif dışında Ku
düs'e girmesine izin verilmedi. Bu olay is
lam dünyasını çok üzdü. Dımaşk'ta umu
mi matem ilan edildi. Sultan ei-Melikü'I
Kamil'in , Harem-i şerif 'in müslümanların 

elinde kaldığını ve stratejik bakımdan 
müslümanların eskisi gibi bölgeye hakim 
bulunduğunu belirtınesi müslümanların 

acısını azaltmadı. Öte yandan hıristiyan
lar anlaşmanın uygulanmasının pek müm
kün olmadığı kanısındaydılar, zira verilen 
yerlerin savunulması hiç de kolay değildi. 
Friedrich, Kutsal Mezar Kilisesi'nde taç 
giymeye kararlıydı. Fakat Akka'da oturan 
patrik, imparator hala aforozlu olduğu 
için Kudüs'teki bütün dini faaliyetleri 
ve ayini yasaklamıştı. Yerli baronlar, 
Templier ve Hospitalier şövalyeleri de tö
ren e katılmadılar. Friedrich kilisede Ku
düs krallık tacını kendi elleriyle başına 
koydu ve başarısını tek başına kutlamak 
zorunda kaldı. 

Bu dönem, Mısır Eyyubl Hükümdan ei
Melikü's-Salih Eyyub'un kendisine muha
lif olan Suriye Eyyubileri'ne karşı Harizmli 
atlı birliklerini Dımaşk ve Filistin bölgesi
ne baskın yapmaya çağırmasına kadar 
sürdü. Harizmliler, Dımaşk civarında deh
şet saçarak bütün bölgeyi yakıp yıktıktan 
sonra 11 Temmuz 1244'te Kudüs'e girdi
ler. Kerek hakimi ei-Melikü'n-Nasır Da
vud'un aracılığıyla hıristiyan halk ve gar
nizon Kudüs~ten Yafa'ya gitmek için izin 
aldı. Ancak bunlar, hem Harizmliler'in pu
susuna düşerek hem de Arap eşkıyasının 
saldırısına uğrayarak büyük kayıp verdi
ler. ei-Melikü's-Salih ve Harizmliler, Suri
ye EyyCİblleri'ni ve müttefikleri Haçlılar'ı 
Gazze dışında yaptıkları savaşta bozgu
na uğrattılar (Cemaziyelewel 6421 Ekim 
ı 244) . Böylece Kudüs kesin olarak Haçlı
lar'ın elinden çıkmış ve Mısır Eyyubileri'
nin hakimiyetine girmiş oldu. Haçlılar'ın 
1 099'da Kudüs'ü ilk alışından 145 yıl son
ra şehir Türkler'in eline geçmişti. 
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Memlükler Dönemi. Kudüs, Memlük 
Devleti'nin ilk kuruluş yılları sırasında 
( 1250- ı 260) Suriye'deki EyyGbiler ile Mem
lükler arasında birkaç defa el değiştirdi. 
Abbasi Halifesi Müsta'sım- Billah 'ın aracı-


