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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-



lığıyla Suriye'deki EyyGbller ve Memlük
ler arasında yapılan barış antiaşması ile 
(Safer 651 1 Nisan 1253) Kudüs Memlük
ler'e bırakıldı. Ancak Filistin ve Kudüs 654 
( 1256) yılında tekrar EyyGbller'in eline 
geçti. Moğollar'a karşı kazanılan Aynica
lut zaferiyle ( 1260) EyyGbi hanedam da so
na erdi ve şehir daha istikrarlı bir yöneti
me kavuştu. Hilal-h aç mücadelesinin sem
bolü konumundaki Kudüs'ün Haçlı tehli
kesinin ortadan kalkmasıyla birlikte siya
si açıdan önemi azaldı. Coğrafi konumu
nun yanı sıra dönemin ana ticaret yolla
rının uzağında olması ve şehirde güçlü bir 
askeri birliğin bulunmaması bunda etkili 
olmuştur. 

Kudüs Memlük idaresinin ilk yıllarında 
Dımaşk. Kahire Halep ve Gazze gibi dö
nemin büyük şehirlerinin aksine naibler 
yerine Gazze veya Dımaşk naibinin tayin 
ettiği valiler tarafından yönetiliyordu. 
Kalkaşendi şehrin 777' de ( 1375) naibliğe 
dönüştüğünü ileri sürüyorsa da ( Şubf:ıu 'l· 
a'şa, VII, 186-187) Memlüklerdevrinde 
şehrin tarihi hakkında el-Ünsü '1-celil 
adıyla bir eser telif eden Ebü'J-Yümn el
Uleymi. Muhammed b. Kalavun'un üçün
cü saltanatı döneminde ( 1309-1341) Ale
müddin Sencer el-Cavll'nin Kudüs naibü's
saltanası olduğunu belirtmekte (ll, 271-
272). ibn Tağriberdi de 709 (1309) yılı 
olaylarını anlatırken Kudüs naibinden 
bahsetmektedir ( en-Nücümü 'z-zahire, 
VIII, 258) . Kudüs naibleri bu dönemde he
nüz müstakil olmadığından Gazze veya 
Dımaşk naibleri tarafından rütbesi büyük 
şehirlerinkine oranla daha düşük emirler 
arasından( emir-i tablhane) tayin edil
miştir. XIV. yüzyılın sonlarından itibaren 
Kahire tarafından tayin edilmeye başla
nan Kudüs naibleri arasında büyük emir
lerin de (emir-i mi e mukaddemü'l-elf) bu
lunduğu dikkati çekmektedir. Şehirde vali 
veya naiblerden başka müslümanların 
mukaddes kabul ettiği yerlerden sorumlu 
nazırü'l-haremeyni'ş-şerifeyn de görev 
yapıyordu. Kudüs naibleri bazan nazırü'l
haremeyni'ş-şerifeyn unvanını da taşıyor
du. Memlük devri boyunca sultanın ceza
landırdığı Memlük emirlerinin Kudüs'e 
sürülmesi de şehrin siyasi konumuyla il
gilidir. Zira şehirde fazla asker bulunma
ması ve surlarının takviye edilmemesi, 
Kudüs'te yaşamaya mecbur edilen M em
lük emirlerinin isyan etme ihtimalini azal
tıyordu. Ayrıca emekli olan memlük emir
leri de Kudüs'ün siyasetten uzak havası 
ve dini konumu dolayısıyla şehirde yaşa
mayı tercih ediyorlardı. Aynı şekilde ya-

hudi ve hıristiyanlarda olduğu gibi diğer 
müslümanlarda da Kudüs'te yaşama ve 
burada defnedilme arzusu vardı. 

Memlükler'in Kudüs politikası genel si
yasetlerine paraleldi. Moğollar ve Haçlılar 
karşısında aldıkları başarılı sonuçlarla as
keri yeterliliklerini kanıtlayan Memlük
ler'in yabancı oldukları bu topraklarda yer 
edinmeleri ve siyasi meşruiyet kazanma
ları ulema ve halk nezdinde destek bul
malarını gerektiriyordu. Bu sebeple Mem
lükler. müslümanlar tarafından üçüncü 
mukaddes şehir kabul edilen Kudüs'e 
büyük önem vermişler ve şehri yeniden 
imar etmişlerdir. Haçlı işgalinin ardından 

Kudüs'ün yeniden bir islam şehri haline 
gelmesi Memlükler tarafından yapılan bu 
yoğun imar faaliyetiyle gerçekleşmiştir. 
Günümüzde Kudüs'te bulunan 1 SO civa
rındaki önemli tarihi eserin sekseni Mem
lükler devrine aittir. Bu dönemde Ku
düs'te inşa faaliyetlerinin artmasında 
Memlük sultanlarının kendilerini toplu
ma kabul ettirme çabalarının yanı sıra 
dini gayeler. Memlük emirlerinin öldük
ten sonra müsadere edilmesini önlemek 
amacıyla çocuklarını ve akrabalarını mü
tevelli yaparak mallarını vakfetmeleri gibi 
pek çok sebepten söz etmek mümkün
dür. 

Kudüs'ü birkaç defa ziyaret eden Bahri 
Memlük sultanlarından 1. Baybars. Kub
betü's-sahre'nin yıkılan kısımlarını tamir 
ettirmiştir. Surların dışında şehre gelen 
tacirleri karşılamak ve fakirleri barındır
mak maksadıyla bir de han yaptıran 1. 
Baybars bazı köylerin gelirini şehirdeki 
kutsal mekanların bakırnma ayırmıştır. 
Yine Kudüs'ü ziyaret eden sultanlardan 
Kalavun 681' de ( 1282), şehre gelen fakir
ler için Ribatu Kalavun'u (Ribatü'I-MansG
rT) yaptırmıştır. Sultan Laçin de Mihrab-ı 
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DavGd'u ihya etmiştir. Kudüs'ün Bahri 
Memlükler devrinde esas gelişmesi Mu
hammed b. Kalavun döneminde ( 1293-
1294, 1299-1 309 , 1309-1341) olmuştur. 

Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-sahre'yi ta
mir ettiren sultan Kubbetü's-sahre etra
fındaki kemerleri de yaptırmış, Mescid-i 
Aksa'nın arka tarafını mermerle kaplat
mış. Harem-i şerif'teki bazı mabedierin 
kubbelerini yaldızlatmıştır. Kaynaklar, bu 
faaliyetlerin büyük bir itina ile yapıldığını 
ve yıllar sonra bile yeniliğini koruduğunu 
kaydetmektedir. Kırkyıldan fazla hüküm 
süren Muhammed b. Kalavun döneminde 
pek çok medrese, çarşı. han. hamam ve 
ri bat yapılmış. Kudüs Kalesi yenilenmiş 
ve şehre su getirilmiştir. Kalenin batı kö
şesindeki cami 131 O yılında inşa edilmiş
tir. 

Sultanların Kudüs'e olan ilgisi Burci 
Memlükleri zamanında da devam etmiş
tir. Berkuk ziyaret maksadıyla Kudüs'e 
gelmiş ve bir süre burada kalmıştır. 
1386'da Darü'l-vekale (Kaysariyye) adıyla 
bilinen Hanü'z-Zahir'i yeniden yaptırmış. 
Kudüs'ün su yolunu (Kanatü'l-arGb) tek
rar inşa ettirmiştir. Barsbay, EyyGbi sul
tanlarından ei-Melikü'I-Muazzam Isa'nın 
1216'da yaptırmış olduğu sebili (sebllü 
Şa'lan) tamir ettirmiştir (832/1429) . ei
Melikü'z-Zahir Çakmak, Kubbetü's-sah
re'nin yıldırım düşmesi sonucu yanan 
kubbesini onartmış. Mısır sahillerine ya
pılan hıristiyan saldırıları sebebiyle Ku
düs'teki hıristiyanların yapılarını yıktır
mıştır. 8S7'de (1453) tahta çıkan ei-Me
likü'l-Eşref inal. Mescid-i Aksa'yı tamir 
ettirmiş ve Kayıtbay döneminde onarıl
dığından daha sonra Sebllü Kayıtbay ola
rak bilinen sebili yaptırmıştır. Bu sebile 
su temin eden Kanatü's-sebil'i Hoşkadem 
1462'de yeniletmiştic Ayrıca Kayıtbay ta
rafından yıktınlarak yeniden yaptınldığı 
için ei-Medresetü'I-Eşrefiyye olarak da bi
linen ei-Medresetü's-Sultaniyye Hoşka
dem devrinde bina edilmiştir. Sultan Ka
yıtbay, Eşrefiyye Medresesi'ni 887'de 
(1482) yeniden yaptırdığı gibi uzun yıllar 
ihmal edilen Kanatü's-sebii'i ve Sebllü 
Kayıtbay'ı tamir ettirmiştir. 

Sultanların yanı sıra emirler ve yakın
ları, zengin tüccarlar, ulema ve şehre 
başka bölgelerden göç etmiş kimseler de 
şehrin imar faaliyetlerine büyük katkıda 
bulunmuşlardır. Bu dönemde Kudüs'te 
elli civarında medrese ve yirmi civarında 
zaviye, hankah ve ri bat mevcuttu. Bunlar 
arasında Emir Alaeddin Aydoğdu'nun (ö. 

666/1267) inşa ettirdiği Ribatu Alaeddin 
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(Basıriyye). Emir Alemüddin Sencer ed-De
vadar es-Salihl'nin yaptırdığı Devadariyye 
Hankah ı ( 69511 295). Dımaşk Hanbeli şey
hi Vecihüddin Muhammed b. Osman et
Tenuhl'nin 701 (1302) yılında vakfettiği 
Medresetü'I-Vedhiyye, Emir Rükneddin 
Baybars'ın vakfı olan Medresetü'I-Calikıy
ye ( 707/ 1307) ve 715-720 (13 15-1320) 
yıllarında inşa edilen Cavliyye Medresesi 
ile Sellamiyye, Kerlmiyye, Emlniyye ve 
Hatuniyye medreseleri Bahri Memlükleri 
devrinde yaptırılan hayır kurumlarıdır. 
Emirler tarafından inşa ettirilen yapıla
rın en muhteşemi. Şam naibi Emir Ten
kiz en-Nasırl'nin 729'da (1329) yaptırdığı 
Tenklziyye Medresesi ile Suku'l-Katta
nln'dir. Burci Memlükleri döneminde in
şa edilen medreseler arasında Ebu Bekif 
Ali eş-Şeybanl (ö. 797/1395) için Hoca (Ta

cir) Fahreddin el-Mevsıli tarafından yap
tırılan Mevsıliyye Medresesi. Emir Cehar
kes el-Halili tarafından vakfedilen Medre
setü'l-Ceharkesiyye ile (Şerkesiyye) Sübey
biyye ve Basitıyye medreseleri önemlidir. 

Memlükler devrinde şehrin nüfusu hak
kında kesin bilgi yoktur. Araştırmacılara 
göre şehrin nüfusu 1 0.000 civarındadır. 
Harem-i şerifte bulunan Memlük döne
mine ait belgeleri ve şehrin gelişmesini 
delil gösteren Huda Lutfi'ye göre ise XIV. 
yüzyılda nüfus 20.000 civarında olmalı
dır (al-Quds, s. 225). Ancak XV. yüzyılda 
baş gösteren iktisadi sıkıntılar, isyanlar ve 
kıtlık sonucunda şehrin nüfusu büyük öl
çüde azalmıştır. Kudüs'ün nüfusu Arap
lar. Berberller. Hintliler. Türk ve Kafkas 
asıllı memlükler, Türkimen ve Kürtler ile 
Moğol istilası sırasında Anadolu ve iran'
dan gelen kimselerden müteşekkildi. üç 
seinavl din tarafından da mukaddes ka
bul edilmesi sebebiyle şehir oldukça koz
mopolit bir yapıya sahipti. Şehir nüfusu
nun büyük çoğunluğu müslümandı, da
ha sonra hıristiyanlar ve yahudiler geli
yordu. Kudüs'teki hıristiyan ve yahudiler, 
kendi mahallelerinde İslam hukukunun 
onlara tanıdığı zimml statüsü içerisinde 
rahatça yaşıyorlardı. Avrupa'dan gelen 
hıristiyan hacılar Kudüs'te hac görevlerini 
ifa edebiliyorlardı. Bazı dönemlerde hıris
tiyan hacıların sorunlarını çözmek üzere 
Kudüs'te Avrupalı konsolosların olduğu · 
bilinmektedir. Sultan Kayıtbay devrinde 
Kudüs'te yahudilerle müslümanlar ara
sında bir çatışma olmuşsa da Kudüs ka
dıları ve sultan yahudileri haklı bularak 
haklarını teslim etmişlerdir. 

Memlükler devrinde Kudüs'ün en 
önemli gelir kalemini şehre gelen hacıla
rın ihtiyaçlarının karşılanması ve rehber-
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lik hizmetlerinden elde edilen gelirler 
oluşturuyordu. Şehir halkının ve hacı
ların ihtiyaçlarına yönelik olan ticaret 
küçük çaplıydı. Medrese. zaviye ve ri bat 
gibi hayır kurumlarının bakım ve onarım 
giderleriyle buralarda çalışanların maaş
ları. şehir çevresindeki tarım arazilerinin 
gelirleriyle beslenen vakıflar tarafından 
ödeniyordu. Su sıkıntı sı dolayısıyla suya 
fazla ihtiyaç göstermeyen zeytin ve pa
muk Kudüs'ün ana tarım ürünleriydi. 
Sebze ve meyve üretimi de ihtiyacı kar
şılıyordu . Şehirde sabun ve dokuma en
düstrisinin bulunduğu ve gümüş ihraç 
edildiği bilinmektedir. Ayrıca h acılara yö
nelik hediyelik eşya üretiliyordu. Diğer Or
taçağ şehirlerinde olduğu gibi Kudüs'te 
de ürünler Suku'l-Kattanln gibi çarşılar
da ve hanlarda satılmaktaydı. Hacıların 
beraberlerinde getirdikleri malları sattık
ları bir çarşı da vardı. Kudüs'e İran, Mağ
rib, Yemen ve Avrupa'dan kumaş. deri 
ve halı ithal ediliyordu. 

XV. yüzyılda MemiOk Devleti'nin ekono
mikyapısının bozulması Kudüs'ü de etki
ledi. XVI. yüzyıl başlarında Memlükler'in 
artık bölgede asayişi sağlayamadıkları gö
rülmektedir. Bu dönemde Kudüs'e yapı

lan bedevi saldırıları hacıların şehre gel
mesini engellemiş ve şehrin ekonomisine 
büyük darbe vurmuştur. Nihayet 1516'
da Mercidabık Savaşı ile Suriye'yi ele ge
çiren ve ertesi yıl Kahire'deki Memlük yö
netimine son veren Osmanlılar Kudüs'e 
de hakim olmuşlardır. 

Memlükler devrinde Kudüs'ün istikrarlı 
ve siyasi çekişmelerden uzak ortamı yö
netimin medreseler ve vakıflar yoluyla 
u le maya verdiği büyük destekle birleşin 

ce burada doğup büyüyenler yanında pek 
çok ünlü alim eğitim görmek. müderris
lik yapmak veya yerleşmek amacıyla Ku
düs'e gelmiştir. Bu dönemde yetişen Ku
düslü alimler arasında müfessir Burha
neddin İbn Cemaa, Kemaleddin ve Bur
haneddin İbn Ebu Şerif. tarihçi İbn Ebu 
Uzeybe, muhaddis İbn Hilal el-Makdisl. 
fakih İbnü'd-Deyrl. Şemseddin ve Takıy
yüddin Abdullah el-Kalkaşendl, matema
tikçi İbnü'l-Haim, kıraat alimi İbnü'l-Ka
bakıbl. mutasawıf İbnü'n -Nakib el-Mak
disl ve tarihçi Ebü'l-Yümn el-Uleyml sayı

labilir. Uleyml'nin el-Ünsü'l-celil bi-tdri
l;;i'l-Kzids ve'l-ljalil adlı eserinin özellik
le ikinci kısmı Memlükler devrinde şehrin 
tarihi, iktisadi ve içtimal yapısı ile kültü
rel hayat açısından en önemli kaynak du
rumundadı r. Yine bu devirde Kudüs'ün 
faziletlerine dair birçok eser kaleme alın
mıştır. 
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~J CENGiZ TOMAR 

Osmanlı Dönemi ve Sonrası. Yavuz 
Sultan Selim. Mercidabık'ta Memlükler'e 
karşı kazanılan zaferden sonra Halep. Ha
ma. Şam üzerinden güneye doğru ilerle
yerek 4 Zilhicce 922'de (29 Aralık 1516) 
idrls-i Bitlisl'nin de aralarında bulunduğu 
devletin bir kısım ileri gelenleriyle ve as
kerle birlikte Kudüs'e geldi. Ancak Kudüs. 
padişahın gelişinden önce muhtemelen · 
Ekim 1516'da Osmanlı yönetimine gir
mişti (Ercan. s. 10) . Bu tarihte başlayan 
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