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Özet: Bu makalenin konusu, Kur'an ayetleri, hadis literatürü ve ilk dönem İslam tari

hi kaynakları ışığında İslam'da Kudüs ve onun statüsüdür. Bu durum ise, çalışmanın 

önemini iki misli artırmaktadır. Birincisi, makale Kudüs ve Mescid-i Aksa'dan ya ke

sin referans olan veya müphem ancak muhtemel referansı ima eden veyahut da müp

hem ancak referansı mümkün olmayan bütün Kur'an ayetlerini konu etmektedir. İkin

cisi, makale Kudüs 'ün Müslüman inanç ve mentali tesinde gerçekte niçin o kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. Bu yüzden, makale genel olarak bu şehirle alakah 

Müslümanların tutumunu anlamak için okuyucularayardım etmeye çalışır. 

Bu makale, bir giriş, dört ana bölüm ve bir sonuçtan meydana gelmektedir. Girişte, 

makale İslam'da Kudüs'ün statüsünü ve günümüzde yeryüzünde yaşayan bir milyar 

Müslümantıarafından Kudüs'ün niçin kutsal olarak algılandığını açıklamaya çalışmak

tadır. Birinci bölümde, Kur' an, hadis literatürü ve ilk dönem İslam tarihi vasıtasıyla İs

lam'da Kudüs'ün faziletleri tasvir edilmektedir. Ayrıca makale Kubbetü's-Sahra'nın 

inşa edilmesinin arka planındaki amaçları ve yorumları tartışır. İkinci bölümde, Ku

düs'e kat'! referansı işaret eden Kur'an ayetleri tasvir edilir ve tartışılır. Üçüncü bö

lüm, Kudüs'e referansı müphem ancak referansı mümkün olan ayetlerle ilgilidir. Dör

düncü bölümde ise Kudüs'e referansı müphem ifade eden ancak referansı ihtimal dahi

linde olmayan ayetlerle ilgilidir. 

Kur'an'da yaklaşık 70 yer vardır ki bu son iki kategoriye girdiği tespit edildi. Bu yer

ler, 21 sureye dağılmış durumdadır. Kudüs'le alakah ayetleri keşfetmek ve açıklamak 

için, değişik tefsir, hadis, tarih ve coğraf'ya kaynaklarını inceledim. Bundan başka, her

hangi bir ayetin yorumu konusunda karşı görüşler ortaya kondu ve onlar arasında bir 

denge sağlandı. Nihayet sonuç olarak yazar makalesinde üç dinin Yahudilik, Hıristi

yanlık ve İslam'ın bütün mensuplarının eşit şekilde haklara sahip olabilmesi için, bu 

kutsal şehirde kapsamlı bir barışın olmazsa olmaz şartı olan bir adalet istemine vurgu 

yapmaktadır. 

GİRİŞ 
Bir ibadet şehri olan Kudüs, kutsal ve temiz anlamına gelir. Tevhid 

akidesinin.merkezi olan Kudüs, üç monoteistik din olan Yahudilik, Hıristi-
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yanlık ve İslam' da önemli bir yere sahiptir1
• Kudüs, gökte veya gelecekte 

yeryüzünde Allah adına bir değer haline gelmiş ve bu anlayış biçimi Batının 
dini tasavvurunda günümüze-kadar devam etmiştir. Kudüs, yukanda zikredi
len bütün dinlerde zamariin bir sonu ya da ölümden sonraki hayatla ilgili bir 
olgu2 olmuştur. Aynca, İslam'ın Yahudilik ve Hıristiyanlığa deruni bir ya-

~ kınlığı alınası sebebiyle, Yahudilik ve Hıristiyanlık için kutsal olan birçok 
şey, İslam için de kutsaldır ve ortak kutsallann çoğu da Kudüs merkezlidir3

. 

Dante Alighieri'nin tammladığı gibi, Kudüs, banş şehridir ve evrenin mer
kezidir4 ve papa VI. Paul'ün ifadesiyle, 'din ve banş için dünyamn merkezi
dir'5. Bunlann dışında yine bu şehir birçok sebepten dolayı kutsaldır: 

Birincisi; Kudüs, avlusunda Kubbetü's-Sahra'yı (taş kubbe) da içine 
alan Mescid-i Aksa'yı (en uzak mescit) banndırmaktadır6 • Bu mescit, Mek-

Kudüs konusunda Müslüman olmayanların rivayetleri ve görüşleri konusunda aşağıdaki 

makale! ere bkz., S. D. Goitein and O. Grabar, 'al-Kuds', Part a and b, in C. E. Bosworth, 

E. Van Donzel, B. Lewis ve diğerleri, The Encyclopedia of İslam, C. V, (Leiden: E. J. 

B rili, I 986, s. 322-344; Benjamin Joseph, 'Temple Mount and Haram al-Sharif, in Reeva 

S. Simon, Philip Matter and Richard W. Bulliet, Encyclopedia of Modem Middle East, C. 

4, (New York: Macınillan Reference, USA 1996), s. 1753-1754; 'Jerusalem', in F. L. 

Crosand and E. A. Livingstone; The Oxford Dictionary of the Christian Church, (Oxford: 

OUP, reprinted 1990), s. 732-733; Micheal Avi Yonah, 'Jerusalem', in Encyclopedia 

Judaica, C. 9 (Jerusalem: Keter Publishing House Jerusalem Ltd., n. d.), s. 1384. 

W. Sibley Towner, "A C ri sis of the İmagination: The Real Jarusalem Confronts the İ dal 

Jarusalem", in Judith. Tutker (ed), Arab Jarusalem, 1996 Symposium (Georgetown: 

Centre for Contemporary Arab Studies, Georgetown University) İnternet 1998, www. 

·aeorgetown. edu/ sfs/ programs/ccas/Jarusalem/towner.htm, s. 5. 

Walid Khalidi, "İslam, the West and Jerusalem" in Judith Tucker (ed), Arab Jarusalem, 

1996 Symposium (Georgetown:· Centre for Contemporary Arab Studies, Georgetown 

University) İnternet 1998, www. Georgetown. edu/ sfs/ programs/ ccas/ Jarusalem/ 

towner. htm, s. 3. (hereafter Khalidi, 'İslam'. 

Adnun Ferhan, el-Kuds fi '1-vathaik el-Vatikaniyye (Beirut: Dar al-Nahar, 1991 ), s. 13. 

Ferhan, s. 13. 

M escid-i Aksa'nın müştemilatı, Aksa Camiinin tam ve önemli bir bölümü olan Kubbetüs

Sahra'nın da dahil olduğu bir çok yapıyı kapsamaktadır. Mescit kelimesi, secde etme veya 

namaz yeri anlamına gelmektedir. Bu, İslam terıninolojisinde Kubbetü's-Sahra için de ge

çerlidir. Ayrıca, bu mescit Abdülmelik bin Mervan tarafından yapılmış ve bu cami adını 

Kur'an'daki İsra Suresinin birinci ayetinden almıştır. lan Richard Netton, A Popular 

Dictionaıy of İslam (London: Curzon Presss I 992), s. 37. Burada İbnü'l Esir'in Kamil'i 

gibi bazı tarihi kaynakların Mescid'i Aksa'nın inşasını Abdülmelik'in oğlu Velid'e isnat 

ettiklerinin de belirtilmesi gerekir. Bu cami'i kimin yaptığına dair daha fazla bilgi için 

bkz., İbnü'l Esir, el-Kamil, Ed. M. Y. el-Daqqaq, C. 4, (Beyrut: Dar'ül Kütübi'l İlmiyye 
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ke'deki Kabeve Medine'deki Mescid-i Nebevi'den sonra İslam'da en kutsal 
üçüncü mescittir7

. Bu yüzden, imadüddin el-İsfahani, Mescid-i Aksa'yı anla
tırken şöyle der: 'Bu mescit, İslam'da ilk kıble8 , yeryüzünde inşa edilen 
ikinci ibadethane9 ve İslam'da en kutsal üçüncü Harem yeridir' 1P. 

İkincisi; Kudüs Kur'an'ın da ifade ettiği gibi 11
, Hz. Muhammed'in 

Mekke'den Kudüs'e geceleyin yaptığı' mucizevi yolculuğa (İsra) tanıklık 
etmiş ve İslam kaynaklanna göre, Hz. Peygamber Kudüs 'ten göklere çıkmış-
tır (Mi'rac)12

• · 

Üçüncüsü, İslam'ın beş direğinden biri olan günlük beş vakit namaz ile 
Kudüs arasında özel bir bağ mevcuttur. Bütün İslam dünyasında günde beş 
defa eda edilen namaz, Hz. peygamber ile Musa arasındaki bir konuşmadan 
sonra, Mi 'raç esnasında farz kılınrnıştır13 • Bu nedenle, namazın ernredilmesi 
bu gece yolculuğu sırasında vuku bulmuştur14 • Her şeyden önce, daha sonra 
zikredilecek olan ve bu şehri öven birçok hadis bulunmaktadır. İslam' da da 
belirtildiği gibi, Kudüs büyük peygamberlerin şehridir. Kur'an, ihranilerin 
atalan ve İbrahim, İshak, Davud, Süleyman ile bu şehirde yaşayan veya bu 
şehirden geçen isa gibi peygamberlerden bahsetmektedir. Ayrıca, Kur'an 
Kudüs 'ün tahrip edilmesi gibi şehirde meydana gelen öneınli olaylardan da 
bahs etmektedir. 

Bu makalenin amacı, öncelikle Kur'an'daki ifadeler çerçevesinde Ku
düs 'ün değerini ve statüsünü aydınlatmak ve tartışmak olacaktır. Bu sebeple, 
Kudüs'le alakalı olan ayetleri kesin olarak belirtmek için, hemen hemen 

I 987), s. 239~ Ahmed b. Ali es-Suyuti'nin, Ahmed Ramazan Ahmed'in editörlüğünde çı

kan "İthafii'I-Akhıssa bi Fadail el-Mescidi'I Aksa, c. 2, (Kahire: el-Hay'a el-Mısrıyye el

Amma, 1982), s. I 79- I 80. (Ayrıca, es-Suyuti, Fadail el-Mescidi'I Aksa; Hayrettİn Ziriki i, 

ei-Alaın, c. 8 (Beyrut: Darü'I İlınİ Li'l Meleyin, 1995, s. 122; Zirikli, ei-Aiaın ve Mahmut 

İbrahim, Fad;Ji Beyti'I-Makdis Fi Mahdutad Arabiyye Kadime (Kuveyt: Mahed ci

Mahdutad el-Arabiyye, I 985, s. 35. 

Timothy lnsoll, The Archaeology of İslam, (Oxford: Blackwell, I 999), s. 49. 

Bu, Müslümanın Tanrının vahyinin sürekliliğine bağlılığını sembolize etmiştir. 

Aşağida Mescid-i Aksa'nın inşası ile alakalı hadis zikredilecektir. 
10 Ahmed Basbüs, el-Ku ds Tünadiküın (Aınınan: Darü' !-Beşir, 1995), s. I 8. 

ı ı Kur'an I 7/1 
12 Kur'an ve hadis literatüründe ıni'racı işaret eden referanslar konusunda daha fazla bilgi 

için bkz.; Kur'an I 7/1; I 7/60; 53/7- I 8; Ahmed b. Ali b. el-Hacer el-Askalani, Fethü'l Bari 

bi Şerh i Salıİlı el-Buhari, Tahkik:Seyyid b. Abbas ei-Culaymi-Ayınan b. Arif ei-Dımaşki, 

Kahire: Dar Abi Hayyan, 1996) c. 2, s. 164-165, c. 4, s. 104, c.9, s. 65-90, c. 10, s. 363-

364. 

ı 3 Khalidi, 'İslam', s. 3 

ı 4 G. Monnot, 'Salat', in El, C. Vlll, s. 927. Aynı Zamanda Bkz., İbn Hacar ei-Askalani, 

Feth el-Bari, C. 9, s. 67, 86-87. 
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Kur'an'daki bütün ayetler incelenmiştir. Kur'anda Kudüs ile alakah olan 
ayetler üç kategoriye aynlmaktadır: Birinci kategorideki ayetler kat'! bir 
referansla Kudüs 'ten bahseden ayetlerdir. İkinci kategorideki ayetler müp
hem fakat muhtemelen aynı şehre işaret eden ayetler, üçüncü kategorideki 
ayetler ise, kesin olmamakla birlikte müphem olarak bu şehirden bahseden 
ayetlerdir. Bu makalede, bu üç kategorideki ayetler sırasıyla zikredilecek ve 
tartışılacaktır. 

Kur'an, Hadis Literatürü ve İlk Dönem İslam Tarihinde Tasvir 
Edildiği Gibi Kudüs'ün Faziletleri 
Kur'an 'da: Bu incelemede de göreceğimiz gibi, İslam'da Kudüs'ün fa

zileti öncelikle Kur'andan kaynaklanmaktadır. Bunun1a beraber, Kur'andaki 
delilleri incelemeden önce, (öncelikle burada) hadis ve ilk dönem İslam tari
hi ile ilgili iki alanı tartışacağız. 

Hadis Literatüriinde: Kudüs'ü yücelten ve öven birçok n eb evi hadis 
vardır. Bu hadisler, Kütübüs-Sitte gibi ilk dönem hadis külliyatında ve Yaki
di (ö. 207/823)'nin Fütuh Bilad eş-Şam'ı gibi ilk dönem İslam tarihi kitapla
rında bulunabilir. Ayrıca, Kudüs'ün faziletine dair ihtisas kitapları ve el
yazmalan da mevcuttur. Bu kitapların sayısı toplam 45 tanedir. Orneğin; bu 
konuda yazılmış ilk ihtisas kitabı İshak b. Bishr el-Buhari (ö. 206/821)'nin 
'Fütuh Beyt el-Makdis' isimli eseridir15

. Kudüs'ün fazileti ile ilgili olarak 
sadece üç hadisi zikretmek yeterli olacaktır. Bu hadisler genel olarak Müs
lüman hadisçiler tarafından salıili hadisler olarak kabul edilmektedir. Temim 
ed-Dari'ye yapılan vaJafhadisi ise aynca zikredilip tartışılacaktır. 

Üç Mescit, .(hadisi); Kudüs'ün fazileti ile ilgili olarak en meşhur 
hadisdir ki bu hadis şöyledir: peveler sadece üç mescide yani, Kabe, Medi
ne'deki benim mescidim ve Kudüs'teki mescide seyahatten dolayı eyerlen
melidir16. 

Bu hadis, Müslüman hadisçiler tarafından meşhur hadis olarak değer
lendirilmesine rağmen, Goldziher gibi bazı oryantalistler tarafından uydunna 
bir hadis olduğu ifade edilmiştir. Goldziher'in bu hadis hakkındaki temel 
görüşü, Abdullah b. ez-Zübeyr'in Mekke valiliği sırasında, Halife olan ve 

ıs Bu kitaplar ve el-yazmaları hakkında daha fazla bilgi için bkz., Mahmud İbrahim, Fada'il 

Beyt el-Makdis, s. 74. Kudüs'ün fazileti konusunda burada hadisçilerio hadisleri iki kısma 

ayırdıkiarı fakat, diğer konularda ise, sahih, hasen, zaif ve mevzu hadis şeklinde dört ka

tegoriye ayırdıkiarı belirtilmelidir. 

ı 6 Bu hadis, Buhaıi; Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Daıimi, en-Nesai, Ahmed b. Hanbel, İbn 

Mace ve İmam-i Malik tarafından temel hadis kitaplannda zikredilir. Bkz., A. J. 

Wensinck, Concordance et İndices de la Tradition Musulmane, Tome 2, (Leiden: E. J. 

B rili 1943), s. 234; İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. 4, s. 1 O 1; Bu hadisin tercüme

si, M. Lecker'den alınmıştır, 'Biographical Notes on İbn Shihab ei-Zühri', Journal of 

Semitic Studies, 41 (1996), s. 42. 

l 
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onun muhalifi Abd el-Melik b. Mervan (ö. 86/705)'mn, halkın Mekke'ye 
hacca gitme yerine Kudüs'e gitmelerini istediğine dair bu hadisin politik 
sebeplerden dolayı. İbn Şihab ez-Zühri (ö. 124/742) tarafından uydurolmuş 
olduğu şeklindedir. Bu sebeple, Abd el-Melik b. Mervan, kendi politik 
amaçlan için ez-Zühri'yi kullammştır17 . 

Goldziher kendi görüşünü temel olarak Haccı Mekke'den Kudüs'e 
döndürmeyi amaçlayan Abd el-Melik'in gayesini gerçekleştirmede ona yar
dımcı olma amacına yönelik olarak bu hadisin ez-Zühri tarafından rivayet 
edildiğini söyleyen ünlü Emevi karşıtı tarihçi Ahmed b. İshak el-Yakubi ( ö. 
292/905)'nin bir rivayetine dayandınnaktadır18 • (Yakubi'nin görüşü aşağıda 
ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır). 

Bununla beraber, bazı oryantalistlerin yam sıra Müslümanların, ez
zühri 'nin Erneviierin namı hesabına hadis uydurdu ğu şeklindeki görüşleri 
kabul edilemez 19

• Ez-Zülıri'nin pratik olarak özelde Halife Abd el-Melik'e 
genelde ise Erneviiere düşmanlığı ile tanınan, bu hadisin sirküHisyonu dö
neminde hala yaşamakta olan hocası Sa'id b el-Musayyib (ö. 94/713)'e isnat 
ettiği bu hadisi uydurmuş olamaz20

. Sa'id b. el-Musayyib hayatta iken21
, 

onun bu hadisi uydurmuş olması, ez-Zühri 'nin güvenirliliğini tehlikeye dü
şürürdü ve güvenilir bir ra vi olarak bilinen ez-Zühri 'nin güvenirliğine zarar 
verirde2

. Bundan başka Sa'id b. el-Musayyib ona itiraz ederdi. Son olarak ve 
daha da önemlisi bu hadis bize kadar 15 farklı isnat yoluyla nakledilmiştir ki 
ez-Zühri bunlardan sadece birisidir23

. Bu durum, Zühri'nin onu öğrenmeden 
önce de bu hadisin bilindiğini açık bir şekilde gösterınektedir. Bu sebeple, 
Horovitz hadisin doğruluğu konusunda kim ne düşünürse düşünsün, gerçek
ten ez-Zühri'hin bu hadisi Sa'id b el-Musayyib'in kendi ağzından işitmiş 
olduğu düşüncesindedi~4 . Sonuç olarak bu hadisin doğru olmadığını farz 

ı? Horovitz, bu hadisi ez-Zühri'nin uydumıuş olduğu şeklindeki Goldziher'in görüşüne 

katılınamasına karşılık, M. Lecker'in Goldziher'in görüşünü desteklediği ve Erneviieric 

ez-Zühri'nin bağını ispat etmeye çalıştığı görünmektedir. O bu hadisin Eıneviler döne

ıninde rivayet edildiği ve bu hadisin Eınevilerin amaçlarına uygun şekilde uydurulınuş ol

duğu düşüncesindedir. Bkz. M. Lecker, 'Biographical Notes', s. 42. 

ıs Ahmed b. Ebi Yak u b cl-Yakubi, Tarih el-Yakubi, C. 2, Beyrut: Dar S adir 1995, s. 261. 

ı 9 Lecker, 'Biographical Notes', s. 30, dipnot no. 36. 
20 Sa'id b. el-Musayyib'in Eınevilere ve Halife Abd el-Melik'e düşmanlığı konusunda daha 

fazla bilgi için bkz., Muhammed b. Ahmed ez-Zehcbi, Siyar A'liim en-Nubala, Beyrut: 

Dar el-Fikr 1977, s. 220-225, 228. 

ı ı Sa'id, hicri 94/miladi 713 'te öldü. Bkz., ez-Zirikli, cl-A'Iiim, C. 3, s. 102. 
22 M. A. el-Hateb, es-Sünne Kabi et-Tedvin, Beyrut: Dar ei-Fikr, 1981, s. 513. 
23 Muhammed ShuıTiib, Beyt el-Makdis ve'l-Mescid el-Aksa: Diriisa Tarihıyya Müvesscka, 

(Şam: Dar cl-Kalem 1994 ), s. 317-320. 
24 Lecker, 'Biographical Notes', s. 42, Dipnot no. 38. 
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etsek bile, İslam'da Kudüs'ün önemi bu hadisle sınırlı değildir. Aşağıda iki 
tane örnek zikredilecek olan hadis literatüründe Kudüs 'ün önemine işaret 
eden birçok meşhur hadis vardır: -

(l)Hadis otoritesi Ebu Zer el-Gıfari'den rivayet edildiğine göre, o şöy
le dedi: ~Yeryüzünde inşa edilen ilk mescidin hangi mescit olduğunu pey-

~ gambere sordum? Peygamber cevap verdi: Yeryüzünde inşa edilen ilk 
mescid, Mekke'deki Mescid'i Haramdır. Ondan sonra hangisi inşa edildi 
diye sordum? Peygamber Mescid'i Aksa diye cevap verdi. Sonra bu ikisi 
arasında kaç yıl vardır diye sordum? Peygamber 40 yıl diye cevap verdi'25

. 

(2)Hadis otoritesi Ebu ed-Derda'mn peygamberden naklettiği bir ha
diste ise şöyle rivayet edilmiştir: 'Mekke'deki Mescid'i Haramda kılınan her 
namaz, başka yerde kılınan yüz bin rekat namaza eşittir. Medine'deki benim 
mescidimde kılınan her namaz, başka yerde kılınan bin rekat namaza eşittir. 
Kudüs'teki Mescid'i Aksa~da kılınan her namaz, başka yerde kılınan beş yüz 
rekat namaza eşittir'26 • 

Tenıinı ed-Dari (ö.40/660) ~ye yapılan Vakıf Temim ed-Dari b. Evs el
Lahıni el-Filistini27

, kardeşi ile birlikte Filistin'den28 gelmiş, 9/631 yılında 
Müslüman olmuş olan bir sahabeydi. O, ehl-i kitaptan alim bir insandı29 . 
Temim ed-Dari, III. Halife Osman'ın öldürülmesine kadar Medine'de yaşa
dı. Daha sonra kendisinin vali olarak tayin edilmiş olduğu Kudüs' e göç etti30 

ve peygamber tarafından ona ve neslinden gelenlere verilen bölgede yaşadı. 

"
5 Mülim b. el-Haccac el-N:xsiiburi; Bkz., Muhammed Salim Hashiın, Sahih Müslim 

Ma'Şarhihi el-Mus~~ına İk~al. el-Mu'allim, C. 2, (Beyrut: Dar el-Kütüb'il-İlmiyye 
1994), s. 409 .. 

26 Bu hadise benzer bir hadis, hadis otoritesi Maymuna da rivayet etmektedir. Mayınuna 

şöyle rivayet erınektedir: 'Beyt el-Makdis hakkında peygambere sordum ve o şöyle cevap 

verdi: kıyamet günü insanların toplanacağı bir yerdir. Namaz kılmak için burası bir kim

senin seyahat etmesi gereken bir yerdir. Çünkü burada kılınan bir rekat namaz, başak yer

de kılınan bin rekat namaza eşittir'. Bkz., Muhammed b. Yezid el-Kazvini İbn Mace, Sü

nen-i İbn Mace bi Sharh Ebi el-Huseyn el-Sindi, C. 2, (Beyrut: Dar el-Ma'rife 1977), s. 

173. 
27 Onun biyografısi için bkz., İzzeddin b. el-Athir el-Cezeri, Ed. Adil Ahmed er-Rifai, Usd 

el-Ghabah fı Ma'rifet es-Sahabe, Beyrut 1996, s. 319-320; İbn Hacer el-Askalani, Ed. 

Sidkı Camii el-r .tar, Tahdhib et-Tahdhib, C. ı, Byerut ı 995, s. 539-540; İbn Hacer el

Askalani, el-İsabe fı Tamyyiz es-Sahabe, C. 2 ı, Beyrut ı 9ı O, s. ı 83- ı 84; ez-Zehebi, Si yer 

A'lam en-Nubala, C. 24, s. 83-84; Muhammed b. Makram b. Manzur, in Me'mun es

saghırci, Muhtasar Tarih Dimaşk li İbn Asakir, C. 5, Beyrut ı 985, s. 3 ı 2-3 ı 6. 
28 Filistin konusunda bkz., The New Encyclopedia, C., 9, ı 997, 81. 
29 İbn Hacer el-Askalani, Tezhib'üt-Tezhib, C. ı, s. 539. 
30 Mahmut İbrahim, Fada'il Beyt el-Makdis, s. 364. 

~-· 
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İslam kaynakları ona verilen dört bölgeden bahseder31
• Bu yerler; Habrun 

veya Habra, Beyt Aynun, Maıium ve Beyt-i İbrahim (el-Halil)'dir32
. Hicri 

40, miladi 660 tarihindeki ölümüne kadar bütün hayatını burada geçirmiştir. 
Bölge Müslümanların yönetimi altına girdiğinde, Temim ed-Dari'nin 

Kudüs yakınındaki bu bölgeleri kendisine vermesi için peygamberden iste
diği rivayet edilir. Peygamber, bu bölgeleri herhangi bir kimseye satmaması 
şartıyla bir vakıf olarak ona vermeye razı oldu. Temim, peygamberden ken
disi için bunu teyit eden yazılı bir belge vermesini istedi. Kudüs şehri Halife 
Hz. Ömer döneminde fethedildiğinde, Temim daha önce peygamberin yaz
nuş olduğu belgeyi Ömer' e arz etti. Ömer bu belge karşılığında, bölgeyi ona 
verdi. Ömer bölgeyi üç kısma ayırdıktan sonra, arazinin üçte birini Temim 
ve ailesine, üçte ikisini sebil (fakir olan yolda kalnuş yolculara ve seyahatçi
lere) ve diğer kısnunı da halk için yerleşime açtı. Temim ile ilgili bu vakıf 
rivayeti, güvenilir bir rivayet olsun veya olmasın bu rivayet açık bir şekilde 
erken İslami statünün el-Halil (Hebron)'e paralel verildiğini ve Kudüs'ün 
bunu takip ettiğini göstermektedir33

. Ayrıca, Şehir iki safhada İslam adına 
kutsallaştırıldı. Birincisi, onun peygamberlerin babası İbrahim ile bağlantısı 
ve ikincisi ise bu şehrin İsra ve Mi 'rac ile alakası dır. Biz, İsra esnasında 
nihayet Kudüs'e ulaşmadan önce, peygambere Sina dağında, Hebron'da ve 
Beytlehem'de inmesi ve namaz kılmasının eınredildiğini hadislerden öğren-

kt 
. 14 me eyız· . 

Erken İslam Tarihinde 
H. 16/M. 637 yılında Halife Hz. Ömer tarafından Kudüs'ün fethedil

mesinden itibaren, Emeviler ve Abbasiler dönemlerinde ve daha sonraki 
takip eden döncfrnlerde İslam tarihi boyunca35 bu şehre büyük bir önem ve 
ihtimam gösterildi. Muhteşem Kubbetüs-Sahra'nın binasının, el-Mescid'i!
Aksa' ve diğer birçok dini kompleksierin inşa edilmesi bunun açık bir delili
dir. Tarihsel bakış açısından, biz sadece Kubbetü's-Sahra'nın inşa edilmesi
ne ve onun inşasımn arka planındaki amaçları konusuna odaklanacağız. 
- Kubbetii 's-Sa/ıra 'nın inşası. Kubbetü's-Sahra İslam mimarisinin en 
eski abidelerindendir ve muhtemelen ilk bilinçli İslam medeniyeti sanat ça-

3 ı Tarihi kaynakların yanı sıra yukarıda zikredilen biyogratik eserler, Teınim ed-Dari'ye 

verilen kasabalar için farklı isimler zikretmektedir. Daha fazla bilgi için Teınim ed

Dari'nin biyogratisi konusunda yukarıda zikredilen kaynaklara bkz. 
32 Filistin'in güneyinde bir kasaba olan Habrun'un adı Arapça'da el-Halil'dir ve Kudüs'ün 

güneyine 32 kın.' dir. .. 
33 Sharon, 'el-Halil, C. IV, s. 956. 
34 Sharon, 'el-Halil, C. IV, s. 956. 
35 Osmanlı yönetimi altında iken, Kudüs hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz., Roclıelle 

Davis, "Ottoman Jarusaleııı: The Growth of the City outside the Walls', in Salim Tamari 

(ed.) Jarusalem 1948, The Arab Neighbourhoods and their Fate in the W ar (Jarusalem: 

The Institute of lanısalem Studies !999), s. 10-29. 
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lışmasıdıf6 • Kubbetü's-Sahra, aynı zamanda tapınak dağı olarak da bilinen 
eski ~ehir içerisinde yani Haram-ı Şerifdeki büyük bir açık alanda yatay bir 
kaya 7 üzerine inşa edilmiş, süslü sekizgen kenarlı bir türbedir. Moriah dağı
nın zirvesindeki tepe (kubbe) kutsal kabul edilir ve burası Yahudilerde oldu
ğu gibi, Hıristiyanlar ve Müslümanlar için de kutsaldır38 • Çoğu çağdaş ve 
eski bilginler, bu muhteşem binanın inşasının Halife Abd el-Melik b. 
Mervan (26-86/646-705) döneminde başladığını, 72/691-692 yıllannda 
tamaınlandığını rivayet etmektedirler39

. Bununla beraber bazı bilginler, onun 
Halife Abdel-Melik b. Mervan'ın o~lu el-Velid (48-96/668-715) dönemin
de inşa edildiğini ifade etmektedirler 0

• 

Birinci görüşü destekleyen kesin delil, 72/691-692 yılında onun Halife 
Abd el-Melik döneminde tamamlandığı yıla açıkça işaret eden Kubbetü's
Sahra içindeki kitabede yer almış olmasıdır41 • Halife Abd el-Melik b. 
Mervan'ın adı, daha sonra, Abbasi Halifesi el-Me'mun (Ö. 218/833) döne
minde 216/831 tarihinde kubbeyi restore eden mimarlar tarafından silindi. 
Mimarlar, Halife Abdel-Melik b. Mervan'ın adını silerek, onun yerine, Hali
fe el-Me'mun'nun adını yazdılar. Fakat ne var ki onlar, binanın inşasının 
72/691-692 tarihi olan gerçek tarihini değiştirmeyi unuttular42

• 

Kubbetü 's-Sa/ıra 'nın İnşa Edilmesinin Amaçları. Bu muhteşem mimari 
çalışmanın inşa edilmesinin amaçlan üzerinde önemli tartışmalar olmuştur 
ve onun gerçek amacı konusu hala tartışmalı bir meseledir43

. Kubbetü's-

36 O. Grabar, 'Kubbat es-Sahra', C. V, El, s. 298, 
37 F. E. Peters, 'Jerusalerri\ ~n Mircia Eliade (ed.) The Encyclopedia ofReligion, C. 7 (New 

York: Simon and-Schuster.Ma~millan, 1995), s. 12. 
38 Timothy Insoll, The Archaeology of Islam, s. 49. 
39 Kudüs'ün Faziletleri ve onun tarihi konusunda yazılmış olan kaynaklar ve el yazmaları 

Kubbetü's-Sahra'nın inşa edilmesi ile Abdel-Melik b .. Mervan arasında ilgi kurmaktadır

lar. Örneğin Bkz., Mucir ed-Din el-Hanbali, al-Uns al-Cal il fı Tarih al-Kuds ve'l-Halil, C. 

2 (en-Necef, 1967), s. 272-273; es-Suyuti, Fada'il el-Mescid el-Aksa, C. 1, s. 241-242. Bu 

konuda çağdaş yazarlar için Bkz., Zeki Hasan, Funun el-Islam (Kahire: Dar al-Fikr al

'Arabi, Tarihsiz), s. 39; Yusuf Şavki, Kubbatü's-Sakhra (Masgat: Matba'a Mizun 1987), 

s. lll; Arif el-Arif, el-Mufassal fı Tarih el-Kuds (el-Kuds, 1986), s. 109; Oleg Grabar, 

'Kudüs', ed. Joseph R. Strayer, C. 7, Dictionary of the Middle Ages, (New York: Simon 

ve Schuster M acmi ll an, 1986), s. 60. 
40 Bkz., İbn Kesir, al-Mavcud al-Bidaya Wa'l-Nihaya, Ed. Ahmed Ebu Mülhiın-'Adil 'Abd, 

C. 9, (Beyrut: Dar al-Kutub al-'İlmiyya 1997), s. 141; Shurrab, Beyt el-Makdis; s. 367-

368. 
41 Kubbetü's-Sahra'nın İnşa Edilişinin Başlama ve Bitiş Tarihleri İçin Bkz., Lecker, 

'Biographical Notes' s. 43, dipnot 90. 
42 Grabar, 'Kubbat al-Sakhra', Ef, C. V, s. 298, Zeki Hasan, Funün el-Islam, s 39. 
43 Grabar, 'Jarusalem', Dictionary of the Middle Ages, C. 7, s. 60. 
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Salıra konusunda yazılmış olan edebi eserler, onun inşa edilmesinin sebeple
ri hakkında bize farklı yorumlar vermektedir. Mevcut yorumların çoğu başlı
ca üç gruba ayrılabilir44 • Çoğu Müslüman yazar ve İbn Teymiyye gibi45

, 

bilginler tarafından öne sürülen birinci yorum, Abd el-Melik'in çalışmasının 
arkasındaki saik ve amacın dini bir gayeye yönelik olduğudur.c.J<.endi döne
minin en bilgin kişilerinden biri olarak Abd el-Melik, İslam'da bu yerin kut
siyetini ve kutsallığını biliyordu. Bu yüzden, o Kubbet'üs-Sahra'yı sadece 
peygamberin gece yolculuğunun ve göğe çıkışının (İsra ve Mi'rac) anısına 
değil, aynı zamanda yukanda zikredilen birçok hadise göre burada namaz 
kılınayı ve Kudüs'ü ziyaret etme konusunda Müslümanlan cesaretlendirmek 
için inşa etmek istedi. 

İkinci yorum, bu ünlü abidenin tarihi ve kültürel bakımdan Yahudilik 
ve Hıristiyanlık şehrinde yeni bir inancın varlığına vurgu yapmasıdır46 . Coğ
rafyacı Makdisi, Abd el-Melik'in Kudüs'e girdiğinde ve Jüstinyen tarafından 
inşa edilen Ascension Kilisesinin kubbesinin ihtişaımnı gördüğünde, hayret
ler içerisinde kaldığını ve Ascension Kilisesindeki bu kubbeyi hiçbir Müs
lüman'ın övmemesi ve hayran kalmaması için ona benzer bir bina inşa et
mek istediğini söylemektedir47

. 

Üçüncü yorum, somut bir şekilde tarihseldir ve Yakubi'den gelen bir 
rivayete dayanmaktadır. Bu yorum, İbn Zübeyr'in Emevilerle mücadelesi 
sırasında Abd el-Melik'in Kudüs'te Mekke'deki Kabe ile rekabet edebilen 
kutsal bir türbemeydana getirmek için çaba sarf ettiği kabul edilmektedir48

. 

Birinci ve ikinci yorumlar, sonuncusuna göre daha mantıklı ve kabul 
edilebilir yorı.:ımlar olarak görünmektedir. Halife olmadan önce Medine'nin 
en meşhur fa'kihlerinden birisi olduğu için, Abd el-Melik'in çalışmasının 
arka planında dini ve kültürel bir saik vardı49 . Hem Kur'anda hem de hadis 
literatüründe yerin kutsiyetini biliyordu. Bu sebeple, kendisi Kabe'ye gitme
yi güç bulan insaniann olduğunu öğrendiğinde, bu muhteşem abideyi inşa 
ederek, bu insanların Kudüs'ü ziyaret etmesini teşvik etmek istedi. İkinci 
yorum aynı zamanda Makdisi'nin görüşünde de öne sürüldüğü gibi50

, döne
min politik ve psikolojik şartlan ile de uyum arz etmektedir. Bu yüzden, Abd 

44 Grabar, 'Kubbat al-Sakhra', El2
, C. V, s. 299. 

45 Abd el-Malik'in, Kubbetü's-Sahra'yı şiddetli soğuk havalardan korumak için özel bir örtü 

diktirdiği de söylenir. Bkz., es-Suyuti, Fada'il el-Mescid el-Aksa, C. 1, s. 242; Shurrab, 

Beyt el-Makdis, s. 340. 
46 Grabar, 'al-Quds', part b, El2

, C. V, s. 341. 
47 Muhammed b. Ahmed el-Makdisi, Ahsan al-Takusim fı Ma'rifiit el-Akalim, ed. Muham

med Mahzum, (Beyrut: Dar İ h ya al-Turath 1987), s. 139. 
48 Grabar, 'Kubbat al-Sakhra', El2

, C. V, s. 299. 
49 Bkz., İbnü'l-Esir, el-Kamil, C. 4, s. 239; İbn Manzur, Muhtasar Tarih-i Dimaşk, C. 15, s. 

221; İbn Kesir, el-Bidaya ve'n-Nihaya, C. 9. s. 56. 
50 Grabar, 'al-Quds', part b, Ef, C. V, s. 341. 
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el-Melik, kutsal Hıristiyan şehrinin merkezinde Hıristiyan kiliselerine göre 
onu biçimlendirm~yi fakat ihtişam bakımından arılan geçmeyi ama?layarak 
ve yerini seçerek Islam'ın bu ilk abidevi binasım yapmayı planladı5 

. Yahu
dilik ve Hıristiyanlık gibi daha eski dinlerin tek varisçisi olduğunu İslam 
kendisi açıklamaktadır'2 • Kısaca Kubbet'üs-Sahra, muzaffer misyoner bir 
abideye benzemektedir53

. Bu bina açıkça dini kimliğe işarette maddi kültü
rün nasıl kullamlabileceğini göstermektedir54

• 

Yakubi tarafından öne sürülen üçüncü yorum, bilginler tarafindan tar
tışma konusu ohnuştur. Yakubi (292/905)'nin görüşü, İbn el-Batrik 
(328/940),55 Sibt İbn el-Cevzi (654/1256),56 Mucir ed-Din Abd el-Hanbali 
(928/1522),57 Eutychius58 gibi bazı tarihçilerin yam sıra, Muhammed Kürd 
Ali59 gibi bazı günümüz tarihçileri ile Ignaz Goldziher,60 W. Caskel,61 

Charles Mathews62 vs. gibi bazı oryantalistler tarafından kabul görmesine 
karşılık, diğer bazı oryantalistlerin yanı sıra Müslüman yazarların çoğu tara
fından şiddetli bir şekilde tenkit edilmekte ve reddedilmektedir. M. Azami63

, 

M. A. el-Hateb64
, M. H. Shurrab65

, S. D. Goitein66
, Oleg Grabar67 ve J. 

Horovitz68 bu son görüşü desteklemektedirler. Yakubi 'nin eseri incelendik-

51 Timothy insoll, The Archaeology of İslam, s. 51; Benzer bir görüş için bkz., Grabar, 

'Jarusalern', Dictionary of the Middle Ages, C. 7, s. 60; Angelika Neuwirth, 'The 

Spiritual M eaning of Jerusaleın in İslam', City of the Great King, s. 108. 
52 Goitein, 'al-Quds', El2

, Ç. V, 325. 
53 Grabar, 'Kubbat ~1-Sakhr~:, El2

, C. V, s. 299. 
54 Timothy insoll, The Archaeolqgy of İslam, s. 51 
55 Onun kitabı, 'Nazrn el-Cavhar ve'İ:..Tarihal-Macınu' 'ala el-Tahkik ve'l-Tasdik fı Ma'rifiit 

el-Tavarih' adı ile isrnlendirilir. Bkz., Mahmud İbrahim, Fadail Bayt el-Makdis, s. 57. 
56 Shurrab, Beyt el-Makdis, s. 360-361 
57 Mucir ed-Din el-Hanbali, Tarihal-Kuds Ve' l-K-Halil, C. I, s. 272. 
58 Goitein, 'al-Quds', El2

, C. V, 325. 
59 Shurrab, Beyt el-Makdis, s. 369-370. 
60 Goitein, 'al-Quds', El2

, C. V, 325. 
61 Grabar, 'Ku b bat al-Sakhra', El2

, C. 5, s. 299; Grabar, 'al-Quds', El2
, C. V, 341. 

62 Charles Matthews, 'Palestine: Mohaınınadan Holy Land', Muslim World, XXXIII, 1943, 

s. 245-246. 
63 Onun Kitabına bkz., Studies in Early Hadith Literature (lndianapolis: Arnerican Trust 

Publication, 1978). 
64 M. A. el-Khateeb, es-sun na Kabi et-Tadvin, s. 511-515. 
65 Shurrab, Beyt el-Makdis, s. 357-369. 
66 Goitein, 'al-Quds', E12

, C. V, 325. 
67 Grabar, 'Kubbat al-Sakhra', El2

, C. 5, s. 299 
68 Lecker, 'Biographical Notes', s. 30, dipnot no. 36, dipnot no. 88. 

ı 
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ten sonra, aşağıdaki sebeplerden dolayı onun görüşlerinin kabul edilemeye
ceğiru burada söylemek yeterli olacaktır. 

Birincisi Goitein'in işaret ettiği gibi, Hicri 3. Miladi 9. yüzyıl büyük 
Müslüman tarihçileripden hiçbiri Abd el-Melik ile İbn Zübeyr arasındaki 
mücadeleyi ayrıntılı bir şekilde ani atmadıklan gibi, Kudüs 'ün yeriisi olan 
Makdisi 'nin de dahil olduğu eski coğrafyacılann hiçbiri Emevi Halifelerinin 
böyle bir niyetleri olduğuna dair en önemsiz bir imada dahi bulunrnamakta
dırlar ... Ayrıca, Abd el-Melik'in kutsal yerlerin Kur'anda açık bir şekilde 
zikredilmesinden ve kıblenin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesinden sonra kut
sal yerlerden Haccı saptırmaya çalışarak sadece kendi pozisyonunu tehlikeye 
düşüreceği ve desteklenrneyeceği açıktır. Çünkü böyle bir durumda, ona 
karşı cihat yapmanın zorunlu olduğu bir kil.fır hükmüne kendisini düşürür-
d .. 69 u . . 

İkincisi; Yakubi, Abd el-Melik'in haccı Mekke'den Kudüs'e döndür
me emri konusundaki rivayetinde kendi kendisiyle çelişkiye düşmektedir. 
Yakubi, bu döndürmenin Emeviler dönemi boyunca devam ettiğini söyle
mektedi/0. Yakubi bu rivayetin birkaç sayfa sonrasında, 68/687-68871 yılla
nnda Abd el-Melik'in askerlerinin hacca iştirak ettiklerini kendisi rivayet 
ettiği için bu doğru değildir. Hatta onlar, İbn Zübeyr'in reddetmiş olduğu bir 
istek olan Mekke'nin kuşatıldığı sırada bile hac yapmayı istemişlerdi72 • Bun
dan başka, bir çok tarihçinin yanı sıra Yakubi, 75/694 yılında haccını ifa 
eden Halife Abd el-Melik'in de dahil olduğu bir çok Emevi Halifesinin hac 
yapmak için Mekke'ye gittiğini ısrarla vurgulamaktadırlar73 • Bütün bunlar
dan dolayı, OI].Un şiddetli bir şekilde Emevi karşıtı poJemiklerini bildiğimiz
den dolayı Yakubi'nin görüşü özellikle kabul edilemez74

• 

Sonuç olarak, Kubbet'üs-Sahra'nın inşa edilmesinin amaçlarını açıkla
yan ilk iki yorumun daha doğru ve geçerli bir yorum olduğunu ve Abd el
Melik'in gerçek amacını bize gösterdiği söylenebilir. Bununla beraber, M. 
Lecker'in işaret ettiği gibi, Abd el-Melik'in projesinin arka planında daha 

69 Goitein, 'al-Quds', El2
, C. V, 325. 

70 Ahmed b. Ebi Ya'kub el-Ya'kubi, Tarihal-Ya'kubi, C. 2, (Beyrut: Dar Sadir, 1995), s. 

261. 
71 el-Ya'kubi, Tarihal-Yakubi, C. 2, s. 263-268. 
72 Goitein, 'al-Quds', EI2

, C. V, 325. 
73 el-Ya'kubi, Tarihal-Yakubi, C. 2, s. 273; Ahmed b. Yahya el-Balazuri, Ensab el-Aşraf, 

ed. Suhayl Zakkar- Riyad Zirikli, C. 7, (Beyrut: Dar al-Fikr 1996), s. 212; Muhammed b. 

Cerir et- Taberi, Tarihal-Umam ve'l-Mulük, ed. Abu al-Fadıl İbrahim, C. 6, (Beyrut: Ta

rihsiz), s. 209; Ali b. el-Hasan el-Mes'udi, Muruc ez-Zcheb fı Ma'adin el-Cevher, ed. 

Muhammed Sa'id al-Lahham, C. 3, (Beyrut: Dar al-Fikr I 997), s. I 30; Muhammed b. 

Ahmed ez-Zehebi, Tarihe!-islam, ed. U mar 'Abd es-Sa lam Tadmuri, C. 4, (Beyrut: Dar 

el-Kitab el-Arabi I 998, s. 3 I 9. 
74 Grabar, 'Kubbat al-Sakhra', EI2

• c. v. s. 299
· 
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başka saikler de olabilir ... 75 ve bu yüzden Kubbet'üs-Sahra'nın inşa edilme
sinin geri planındaki gerçek nedenler üzerindeki tartışmalar yine de kapalıdır 
ve bu muhteşem çalışmanın asıl amacı yine de tartışma konusudur76

• Bundan 
başka, yeni ve geçerli yorumlada bizi destekleyecek ihtisas sahibi bilginiere 
kapılar açıktır . 

Kur'an'da Kudüs'e işaret Eden Kesin Referanslar 
Kur'an'da bu kategoriye giren sadece bir ayet vardır. Bu ayet, İsra Su

resirıin (Kur' an 17 ll) birinci ayetidir ve anlamı şöyledir: 
'Bir gece, kendisine ayetlerirnizden bir kısmım gösterelim diye kulunu 

Mescid-i Haramdan çevresini mübarek kıldığırnız Mescid-i Aksaya götüren 
Allah noksan sıfatıardan münezzehtir' 77

• 

Bu ayetin Kudüs'e işaret ettiği konusunda bütün Müslüman tefsirciler 
hem fikirdirler. Büyük tefsirci Muhammed Fahreddin b. Ömer er-Razi bu 
ayeti şöyle yorumlamaktadır: 'Büyük tefsircilerin burada Mescid-i Aksanın 
Kudüs'teki kutsal mabet anlamına geldiğinde hem fikirdirler' 78

. Bundan 
başka İbn Hacer el-Askalani, yukarıda zikredilen ayetin açık anlamından 
dolayı, peygamberin Beyt'il-Makdis (Kudüs)'e yapnuş olduğu gece yolculu
ğunun uyanık ya da uykuda iken olduğu gerçeği konusunda hiçbir ihtilafın 
olmaması gerektiğirıi belirtmektedir. Peygamber bu yolculuğu uyamkken 
yapmış olsaydı, onun kendi kabilesi Kureyş onu yalancılıkla suçlamazdı79 . 
Bundan başka Taberi'nin işaret ettiği gibi, (1) peygamber İsra yokuluğunu 
cismani anlamda yapmamış olsaydı, sonuçta ilahi misyonunu ispatlaması 
istenmezdi ve olaya inanmayanlar kafırlikle suçlanmazlardı. (2) Kur'an'da 
Allah'ın, kulunu ruhani seyahat ettirmesi illeti değil, kulunun seyahat etme 

75 Lecker, 'Biographical Notes', s. 42. 
76 Grabar, 'Jarusalem', Dictionaıy of the Middle Ages, C. 7, s. 60. 
77 Ayetlerin tercümesi çoğunlukla hem Muhammed Taki ed-Din el-Hilali hem de Muham

med Muhsin Han'ın İngiliz dilinde 'İnterpretation of the Meaning of the Noble Qur'an' 

tercümelerinden alınmıştır, Riyad: Dar es-Salam 1995); Abdullah Yusuf Ali, The Holy 

Qur'an Text, Translation and Commentaıy, (New York: Tahrike Tarsile Qur'an, INC 

1987; Ayrıca Marmaduke Picthall'in çevirisine de başvurulmuştur. Bkz., Marmaduke 

Picthall, The Glorious Qur'an, Bi-Lingual edition with English Translation, (İstanbul: 

Çağrı Yayınları 1996). 
78 Muhammed Fahreddin b. Omar er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, ed. 'Abd el-Hamid, C. 20, 

(Kahire: el-Matba'a el-Misriyye 1938, s. 146; Bu ayetin diğer yorumları içi bkz., J. 

Horovitz, 'Mirac', El2
, C. VII, s. 97-98. 

79 İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. 2, 166; Ayrıca bkz., İbn Kesir, Tefsir e1-Kur'an el

Azim, C. 3, (Şam: Dar İbn Kesir 1994), s. 33. 

-- ·+------.::-·· 
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illeti anlatılmaktadır80 . Bu yüzden Taberi, bu seyahatin, pe1ıgamber uykuda 
iken ,meydana geldiği şeklindeki görüşü tercih etmektedir 1

• Sonuç olarak, 
Müslüman bilginler arasındaki anlaşmazlık, sadece bu seyahatin·peygamber 
uykuda mı yok.&a uyanıkiken mi? meydana geldiği konusunda yoğunlaşmak
tadır. Bununla beraber, onlar ittifakla ayette zikredilen mescidin Kudüs'teki 
mescide işaret ettiğini kabul etmektedirler. 

Yukanda zikredilen ayete ilişkin olarak göz önünde bulundurulması 
gereken iki husus vardır. Birincisi, temel üç monoteistik din de günümüzdeki 
Kudüs'ün bulunduğu mekan itibariyle eski Kudüs'le aynı Kudüs olduğunu 
kabul etmektedir. Bununla beraber, bir Yahudi mezhebi olan Samiriler eski 
Kudüs'ün Samiriye Dağında bulunduğunu ama onun mevcut Kudüs olmadı
ğına inanmaktadırlar82 . İkincisi, Kudüs' e gece yolculuğu (İs ra) hicretten 
önceki bir yılda meydana geldi ve coğrafyacılann yanı sıra, Müslüman tef
sirciler, hadisçiler, tarihçiler arasında peygamberin gece yokuluğunu ilk 
Kudüs'e yaptığı ve peygamber Muhammed'in göklere (mi'rac) çıkışının 
Kudüs'ten, aynı İsra gecesi içinde83

, günümüzde Kubbetü's-Sahra olarak 
bilinen es-Sahra'dan başladığı görüşünü destekleyenler bir hayli çoğunlukta
dır84. Bundan başka, kafider ona inanmadıklarında ve onun gece yolculuğu
nu inkar ettiklerinde, peygamberin Kureyş'e tanımladığı el-Aksa'dan mü
rekkep bir çeşit binanın var olduğu İslam literatüründen açıkça anlaşılmakta
dır85. Ayrıca Hz. Ömer, 16/637 yılında şehri fethettiğinde, Kudüs patriği 
Sophronius ona el-Mescit el-Aksa'yı gösterdi. Caminin yerini gören Hz. 
Ömer şöyle dedi: "Bu yer, tam olarak peygamberin bize tanımladığı yerdir". 
Bu sebeple, daha sonra bu yerin temizlenınesini ve restore edilmesini emret-
t
·86 l· 
ı . 

Kur'an'da Kudüs'e Müphem Ama Mümkün Referanslar 
Sözün gelişi veya tarihsel olarak Kudüs' e işaret ettikleri ispat edilme

dikçe, değişik yorumları hesaba katmak için, Kudüs' e referanslan müphem 
ancak Kudüs'e işaret etmesi imkan dahilinde olan ayetler ve Kudüs'e refe
ranslan müphem ancak Kudüs'e işaret etmesi imkan dahilinde olmayan ayet-

80 Bkz., Muhammed b. Cerir et-Taberi, Cami el-Beyan fi Tavil el-Kur' an, ed. Sıtkı Cemi! ei

Attar, C. 10, (Beyrut: 1995), s. 60-61; Horovitz, 'Mirac', El2
, C. VII, s. 98. 

81 et-Taberi, Cami el-Beyan, C. 9, s. 22. 
82 Mucir ed-Din el-Hanbal i, el-Uns el-Celil fı Tarih-i ei-Kuds ve' I-Halil, C. 1, (Amnıan: 

M ektabat el-M uhtesib 1973 ), s. 241. 
83 İbn Hacer ei-Askalani, Feth el-Bari, C. 9., s. 75-76; Burada Hz. Peygamberin miraca 

yükselişi ile ilgili Kur'an referansının aşağıdaki ayetler olduğuna işaret etmek gerekir: 

Kur'an 17/60; Kur'an 53/7-18. 
84 İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. 2, s. 166. 
85 İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. 2, s. 63-64. 
86 Mucir ed-Din el-Hanbal i, Tarih-i ei-Kuds ve'I-Halil, C. 1, s. 256. Müslümanlar şehri feth 

ettiği zaman, el-Aksa camiinin terk edilmiş olduğuna burada işaret etmek gerekir. 
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ler bulunmaktadır. Kur'an'da yorumlamaya müsait doğrudan veya dalaylı 
olarak Kudüs'e işaret eden ayetler 70 yerde geçmektedir. Bu yerler 2ı sure
ye dağılmış durumdadır. Ayetlerin bazılarının Kudüs'e referans oldukları 
uzak ihtimal olmasına karşılık, bu ayetlerin bazılarında Kudüs' e referans 
oldukları açıktır. 

• Bu çalışma, bu ayetlerde Kudüs' e yapılan referansların zayıflığını ya-
ni, geçerliliğini ve güvenirliliğini tespit etmek için, tefsirsel, geleneksel, 
tarihsel ve coğrafi çalışmalara dayanmaktadır. Bundan başka, bu ayetlerde 
zikredilen Kudüs' e referanslar, kelirneler, kavramlar, telaffuzlar, ifadeler ve 
misaller yoluyladırlar. Örneğin, Kudüs'te meydana gelen olaylara ve toplu
ma işaret eden ayetler vardır. Öncelikle, değişik ifadeler vasıtasıyla Kudüs' e 
referansı müphem ama münıkü.ı:ı ayetler zikredilecek. Kudüs' e işaret ettikleri 
için, bu ayetler hakkındaki alimierin görüşlerine ilişkin referanslar dipnotlar
da belirtilecektir. Bu ayetler aşağıda belirtilen altı grupta sınıflandınlabilir. 

Kudüs 'e İşarette Yerİfadeleri Kullanan Ayetler 
Bu ayetlerin açıklanmasına geçmeden önce, Kur' an' daki 'kutsal top

rak', 'kutsal memleket', kutsal kasaba' terrninolojilerini ve ifadelerini izleye
rek ne anlama geldiklerinin açıklanması gerekmektedir. Bu terrninolojiler 
sırasıyla aşağıdaki ayetlerde geçmektedir: 5/2ı; 7/137; 21.71.81 ve 34/ı8. 

Bu ayetlerin konteksine müracaat edildiğinde, Kur'an'nın kutsal toprak 
için belirli bir bölge sınırlamadığı anlaşılmaktadır. Bununla beraber, Kur' an, 
Kudüs 'ün kutsiyeti ve kutsallığı konusunda ve ı 7. sureni.ı:ı ı. ayetinde onu 
çevreleyen bölgeden açıkça bahsetmektedir. Bu sebeple Kudüs, Kutsal Top
rağın önemli bir bölümü$iür. Hadis literatüründe kutsal toprak için belirli bir 
tanım olmamasına ı:ağmen~;', kutsal toprak olarak Kudüs'ün bir bölümü olan 
Biladeş-Şam'a işaret eden aktamıalar vardır88 . Tefsirciler ve alimler bu böl
genin sınırlarını tarif etmeye çalıŞlnışlardır. Taberi, Kur'an'daki 5/21 ayetini 
yorumlayan tefsircilerin, siyercilerin ve tarihçilerin Kutsal Toprağın sınırla
nmn Irak'taki Fırat'tan Mısır'daki89 el-Ariş'e90 kadar uzandığı konusunda 
hemfıkir olduklarını nakletnıektedir. Bu nedenle biz, tefsirciler kutsal toprak 
kavrarnım içeren bir ayeti açıkladıklan zaman farklı yorumlada karşılaşmak
tayız. Onlardan bazıları, Kudüs, Eriha, Şam, Ürdün ve Filistin gibi Bilad eş-

87 İbn Asakir; el-Ariş ile Fırat arasında uzanan topraklan Allah'ın mübarek kılmış olduğuna 

dair sadece bir hadis olduğunu zikreder. Bkz., İbn Manzur, Muhtasar Tarih-i Dimaşk li 

İbn Asakir, C. 5, s. 65. 
88 İbn Asakir, Kur'an'da zikredilen kutsal topraklann Biliid eş-Şam olduğu hakkında birçok 

rivayelin olduğuğunu nakleder. Bkz., a.g.e., s. 67-68. 
89 el-Ariş veya Mısır'ın el-Ariş bölgesi, Filistin ve Mısır'ın sınırlan üzerinde kumsallada 

çevrilmiş olan bereketli bir vaha içerisinde Akdeniz sahillerinde bulunmaktaydı. Bkz., F. 

Buhl, Al-Arish, Ef, C. I, s. 630. 
90 Muhammed b. Cerir et-Taberi, Cami el-Beyan fı Tavil el-Kur'an, C. 6, (Beyrut: Dar ei

Marife I 980), s. ı ı O. 
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Şam'ın91 bir parçası olan bölgeleri zikretmektedirler. Diğer bazıları ise Mı
sır'daki Sina Dağım dahi zikretmektedirler. Sonuç olarak Kur'an'daki kutsal 
toprak kavrarmmn -Kudüs'e işaret etmesi gerekmemektedir. O, ya kutsal 
toprağın bulunduğu bölgenin bütününe, ya Kudüs' e veyahut da kutsal toprak 
içerisinde yer alan herhangi bir kısrmna veya bir yere işaret ediyor olabilir. 
Bu sadece ayetin konteksi ve ayeti açıklayan güvenilir hadisler vasıtasıyla 
tespit edilebilir. 

El-Ard el-Mukaddese (The Holy Land) Kur'an 5/21. ayetinanların şu
dur: 'Musa dedi: Ey halkım, Allah'ın size tahsis ettiği Kutsal Topraşa gi
rin'92. Taberi93

, Ebu el-Leys es-Semerkandi94
, el-Maverdi95

, en-Nesefı 6
, el

Kurtubi97 ve başkalan bu ayetteki ve onu takip eden 5/22-24, 26. ayetlerdeki 
kutsal toprağı Kudüs olarak yorurnlamaktadırlar. 

Bununla beraber, yukarıda zikredilen tefsirciler bu ayette zikredilen 
Kutsal Toprağı tarif ederken farklı görüşler nakletmektedirler. Onların gö
rüşleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 'Kutsal toprak, ya Şam, ya Filistin ya 
Ürdün'ün bir bölümü veya Eriha veyahut da et-Tur (Sina Dağı) anlaımna 
gelmektedir. Taberi, burada kutsal toprakla tam olarak kastedilen sınırlada 
ilgili güvenilir bir rivayete sahip olmadığırmz için, kutsal toprak içinde belir
li bir yeri tamrnlamak eğiliminde değildir. Taberi 'nin de ileri sürdüğü gibi, 

9 ı C. E. Bosworth, Biliid eş-Şam kavramının, ilk dönem İslam geleneğinde kullanıldığı gibi 

günümüzde 'Daha Büyük Suriye' olarak bilinen Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filis

tin'in Batı kıyılarının politik varlığının da dahil olduğu XX. yüzyılın başlarındaki Biliid 

eş-Şam kavrafuının diplomatik ve politik kullanımını kapsaclığını ifade etmektedir. Bkz., 

C. E. Bosworth, 'Biliid al-Sham', El2
, C. IX, s. 261; Biliid eş-Şam'ın tanımı konusunda 

daha fazla bilgi için bkz., Yaqut b. 'Abd Allah el-Hamavi, MuJam al-Buldan, C. 1, Bey

rut: Dar Sadir 1984), s. 312; Zakariyye b. Muhammed b. Mahmud al-Qazvini, Athar al

Biliid ve Akhbar al-İbad, (Beyrut: Dar Beyrut Li'l-Tiba'a Wa'l-Nashr 1984), s. 159; Abu 

al-Qasim b. Hawqal al-Nasibi, Kitab Surat al-Ard, M. J. De Goeje et al, C. 1, (Leiden: E. 

J. Brilll939), s. 165-168, 171; İbn el-Fakih, Ebu Bekr Ahmed b. Muhammed el

Hamadhani, Muhtasar Kitab al-Buldan, ed. M. J. De Goece, s. 92. 
92 Yusuf' Ali, The Holy Qur'an, Translation, s. 248, Dibnot no. 724. 
93 et-Tabeii, Cami' el-Beyan, C. 6, s. 110. 
94 Nasr b. Ahmed Ebu al-Leys es-Samarkandi, Tefsir el-Kur' an el-Kerim Bahr el-Ulum, ed. 

Mahmud Matarji, C. I, (Beyrut: Dar el-Fikr 1997), 405-407. 
95 İzziddin b. Abd el-Aziz b. Abd es-Salam, Tefsir el-Kur'an (İhtisar en-Nukat ve'l-Uyun 

li'l-Mavardi, ed. Abdallah b. İbrahim el-Vuhaybi, C. 1, (Beyrut: Dar İbn Hazm 1996) s. 

379. 
96 Abd Allah b. Ahmed en-Nesefı, Tefsir en-Nesefı Madarik et-Tenzil ve Haka'ik et-Tavil, 

C. I, (Beyrut: Dar en-Nafa'is 1996), s. 403-404. 
97 Muhammed b. Ahmed el-Kurtubi, el-Cami' li Ahkiim el-Kur'an, C. 6, (Beyrut: Dar el

Kutub el-İlmiyye 1996, s. 83-84, 86. 
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kesinlikle ayette işaret edilen bölgenin Irak'taki Fırat'tan Mısır'daki el
Ariş'e98 kadar uzandığım biliyoruz. Netice itibariyle, Makdisi' 99nin yam sıra, 
el-Kurtubi, er-Razi100

, İbn Kesir101 Kudüs'ü ve onu çevreleyen bölgeyi kutsal 
toprak olarak yorumlamayı tercih etmektedirler. el-Kurtubi, er-Razi, İbn 
Kesir ve•Makdisi'nin görüşleri herhangi bir yerden daha ziyade Kudüs ve 

• onu çevreleyen bölgelerin kutsal toprak olmasının daha makul bir görüş 
olduğudur. Kur'an'daki 5. Surenin 22. 23. 24. ve 26. ayetleri İsraillilerin 
Kudüs'e girmeyi reddetmeleri konusundan ve bu yüzden Tanrımn onlara 
oraya girmelerini yasaklamasından bahsetmektedir. Ayrıca, kendi görüşünü 
desteklemek için el-Kurtubi, Musa'mn çölde bulunduğu esnada Allah'tan 
kutsal toprak yakımndaki ~olda ölmesine izin vermesini istediği ifade edilen 
bir hadisi zikretmektedir1 2

• El-Kurtubi yol sözünü Kudüs yolu olarak yo
rumlamaktadır. Kurtubi tarafından yapılan bu yorum, Kudüs ve onu çevrele
yen bölgelerin kutsal toprak olduğu anlanuna gelmektedir. Çağdaş Mısırlı 
bir yazar olan Şeyh el-Ezher, burada kutsal tograğın Kudüs'e işaret etmesi
nin daha muhtemel olduğunu ifade etmektedir1 3

• Gördüğümüz üzere, bu son 
yorumun hem konteks hem de hadis literatürünün onu desteklemesi bakı
nundan daha mantıklı olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebeple, bu ayet müphem 
ama mümkün bir Kudüs' e referansı ima etmektedir. 

Meşariga el-Ard ve mağaribaha elletf btiralaıa filıa (Bereketli /,:ı ldığı
mız DoğudaA-i ve Batıda/d topraklar) Kur'an 7/ 137). Bu ayetin anlanu şöy
ledir: " Ve biz, mübarek kıldığınuz doğudaki ve batıdaki topraklara zayıf 
kabul edilen insanlan mirasçı kıldık" 104 . Yukanda zikredilen mübarek kılı
nan topraklan yorumlayan Taberi105

, el-Maverdi106
, el-Kurtubi107

, el-

98 et-Taberi, Cami' al-Bayan, C. 6, s. I 10. 
99 Muhammed Fahreddin Om er b. er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, C. ı, (Beyrut: Dar el-Fikr 

ı 993), s. 5. 
100 İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an el-Azi m, C. I, (Beyrut: Dar İbn Kes ir I 994), s. 125. 
101 el-Makdisi, Ah san el-Takasi m, s. I 61. 
102 İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari bi Şarh Sahih-i el-Buhari, ed. Abd el-Aziz b. Baz, c. 

3, (Beyrut: Dar el-Fikr ı 995), s. 567. 
103 Muhammed Seyyid Tantavi; Benu İsrail Fi'l-Kur'an (Kahire: ez-Zahra li'l-I'lam el-Arabi 

ı 987), s. 460. 
104 el-Hilali-Khan, İnterpretation of the Meanings of the Noble Qur'an, s. 314. 
105 et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 9, s. 30. 
106 İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, C. I, s. 500. 
107 el-Kurtubi, el-Cami', C. 7, s. 172. 
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Vahidi108 ve er-Razi109 gibi bilginler Kudüs'ün önemli bir parçası olan Bilad 
eş-Şam'a bir referans olarak yorumlamaktadırlar. 

el-Kurtubi aynı zamanda bu topraklann Mısır'daki topraklar olarak yo
rumlayan başka bir görüş daha nakletmektedir. Bununla beraber, Taberi bu 
ikinci görüşü tamamen reddetmektedir. Çünkü ayetler, İsrail Oğullan ile 
Musa 'nın firavna karşı zaferini, Fısıh bayramını ve Mısır'ın yani Bilad eş
Şam'ın doğusundaki kutsal topraklann miras kalmasından bahsetti~inden, bu 
ayetin siyak ve sibakındaki ayetlerin konteksi ile uyuşmamaktadır 1 0

• Ayrıca, 
Taberi güvenilir tefsircilerin hi~birinin Mısırla ilgili herhangi bir rivayet 
zikretmediğini ifade etmektedir1 1

• Taberi 'nin ve diğer tefsircilerin öne sür
düğü görüşlerden, bir kimse kesinlikle bu ayetin Kudüs'e referansının müp
hem ama mümkün olduğu sonucuna varabilir. 

Daha önceki ayette olduğu gibi aynı anlamda yorumlanabilen küçük 
ilavelerle daha önceki ayetin tam sözlerini kullanan başka iki ayet daha var
dır: 'Biz, onu (İbrahim) ve Lut'u içinde milletiere bereketler verdiğimiz top
raklara ulaştırarak, kurtardık' (Kur'an 21/71). 

Taberi, Kurtubi ve Maverdi bu ayette geçen kutsal toprak kavramının 
Kudüs ve onun çevresi ile Irak'tan BiHl.d eş-Şam'a, Mısır'a ve Mekke'ye 
kadar uzanan topraklan ihtiva eden Bilad eş-Şam'ın tamarnının kutsal toprak 
olduğu şeklinde birçok yorum zikretmektedir. Taberi, Mekke'nin asla İbra
him'in bir ikametgahı olmadığından, burada kutsal topraklann Mekke'yi 
işaret ettiği yorumlarını tamamen reddetmektedir. Taberi onun yerine, İbra
him'in Irak'a göçmesinden sonra, ona bir ikam~tgah olmasından dolayı, 
burada işaret .etilen topraklann eş-Şam özellikle qe Kudüs ve onun kayası 
olması gerektiği görüşünü tercih etmektedir112

. · 

'Süleyınan'a da kendi emriyle bereketli kıldığırnız topraklara doğru 
esen güçlü rüzgarları emrine verdik' (Kur'an 21/81). Kur'an'da Süleyman'ın 
emrine verilen rüzgar hakkında daha ayrıntılı bilgi veren ve aynı zamanda da 
Kudüs'e işaret olarak yorumlanan başka bir ayet daha vardır ve aniann şöy
ledir: 'Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe 
olan rüzgarı Süleyman'ın emrine verdik' (Kur'an34/12). 

108 Abu el-Hasan 'Ali b. Ahmed el-Vahidi, el-Vasit fı Tefsir el-Kur'an el-Mecid, ed. 'Adil 

Ahmed 'Abd el-Mevcud-Muhammed 'Avad et al, C. 2, (Beyrut: Dar el-Kutub el-İlmiyye 

1994 ), s. 402. 
109 Er-Razi, et-Tetsir el-Kebir, C. 14, s. 221. 
110 el-Makdisi, bu ayetin Filistin 'in bütün bölgelerini özellikle de Kudüs'ü kapsad ı ğın ı ifade 

etmektedir. Bkz. el-Makdisi, Ahsan el-Takasi m; s. 161. 
111 et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 9, s. 30. 
112 et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 10, s. 60-63; Ali b. Muhammed el-Mavardi, en-Nukad 

ve'l-Uyun Tefsir el-Mavardi, ed. es-Seyyid b. Abdel-Maksud Abd er-Rahim, C. 3, (Bey

rut: Dar el-Kutub el-İlmiyye Tarihsiz), s. 454. 
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Taberi, Kurtubi ve Maverdi burada kutsal toprağın Biladeş-Şam'a işa
ret ettiğini kabul etmektedirler. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre, Sü
leyman Kudüs'ten İstakhr'a 113 kadar rüzgarla seyahat ederdi ve aynı gün 
Kudüs'te uyumak için geri dönerdi. Hasan el-Basri'ye göre de Süleyman 
Şam' dan İstakhr' a seyahat ederdi 1 14. Bu iki ayetteki referanslada ilgili yo-

• rumlar, Kudüs'ün Süleyman'ın ana karargahı ve onun geniş krallığının baş
kenti olması sebebiyle, Kudüs'e işaret ediyor olması daha mantıklı görünü-
yor. 

Burada el-Ard (yeryüzü) kelimesini kullanan ve Bilad eş-Şam'a ve 
özellikle de Kudüs' e işaret etmesi daha çok mümkün gibi yorumlanan beş 
ayetin daha var olduğunun belirtilmesi gerekir. Bu beş ayet şunlardır: 
7/128115,7/129116, 17/4rı 7, 17/104118 ve28/5-6119. 

Mübevve 'e Sı dgm (Şerefli Bir Yer) Kur' an I 019 3. Bu ay etin anlamı 
şöyledir: " Gerçekte biz, İsrail oğullanın güzel bir yere yerleştirdik". Bu 
güzel bir yer ifadesi, bazı tefsirciler tarafından Kudüs olarak yorumlanmak
tadır_12_0. ?iğer bazı tefsircil_er ise bu_~~~tU:.. Bilad eş-Ş~m )ş~nel olarak Ürdün 
ve Fılıstın)'a veya Mısır'a ışaret ettıgım soylemektedırler- . 

Tefsircilerin herhangi bir görüşü diğer bir görüşe tercih etmedikleri gö
rünmektedir. Bununla beraber, onlann çoğu, bu ayetin Kudüs'ün de dahil 
olduğu kutsal toprakların büyük bir bölümünü ihtiva eden Bilad eş-Şam'a 
işaret olarak yorumlayan-rivayetleri zikretmektedirler. Bu sebeple, muhteme-

113 İstakhr, İran' da bir kasab~dır. Pehlevice yazılmış olduğu gibi, muhtemelen gerçek ismi 

Stakhr'dır ... İstakhr, 29° 50'' Kuzey eniemi ile 53° Doğu boylamında yer alır. Bkz., M . 
. '.·· -. ') 

Streck (G. C. Miles), 'Istakhr', EI-, C. IV, s. 219. 
114 et-Taberi, Cami' al-B~yan, C. 3, s. 73; el-Mavardi, en-Nukad ve' I-Uyun, C. 3, s. 460; ei-

Kurtubi, ei-Canıi' 1 , C. 14, s. 173. 
115 Bkz., İbn el-Fakih, Muhtasar Kitab el-Buldan, s. 92. 
116 Bkz., İbn 'Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, C. I, s. 498. 
117 Bkz., el-Kurtubi, el-Cami', C. 1 O, s. 141; Kurtubi, bu ayette yeryüzü kelimesin in, Şam 

Kudüs ve onu çevreleyen bölgenin varlığı anlamına geldiğini ifade etmiştir. Aynca bkz., 

Sıddık b. Hasan el-Kinnavi, Feth el-Beyan fı Makasıd el-Kur' an, ed. Abdullah b. İbarhim 

el-Ansari, C. 7, (Beyrut: ei-Maktab e!-Asriyye li'I-Tiba'a ve'I-Nashr 1992), s. 356. 
118 Bkz., ei-Kurtubi, el-Cami', C. 1 O, s. 219; İbn 'Abd es-Salanı, Tefsir el-Kur'an, C. 2, s. 

234. 
119 Bkz., ei-Kurtubi, el-Cami", C. 10, s. 165; İsmaif b. Kesir, Tefsir el-Kur'an ei-'Azim, ed. 

Ali Shayri, C. 3, (Beyrut: İhya el-Turath el-Arabi 1985), s. 628. 
120 İbn ei-Fakih, Muhtasar Kitab el-Buldan, s. 93. 
1 ~ 1 İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an, C. 2, s. 698-699; Ebu el-Leys es-Samarkandi, Tefsir el

Kur'an el-Kerim Bahr el-U! um, C. 2, s. 131; İbn 'Abd es-S alanı, Tefsir el-Kur' an, C. 2, s. 

76; el-Kurtubi, el-Cami', C. 8, s. 243. 
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len Kudüs ve onu çevreleyen bölgeye referans olmasına rağmen, bu ayet 
zıınnen bir ınüpheınliğe delalet etmektedir. 

e/-Karya (Kasaba). Bu kelime farklı şekillerde Kudüs'e işaret etmek 
için Kur' anda geçmektedir. 

el-Karya (Kasaba) Kur'an 2/58. Bu kelime belirli bir nesne ile kullanı
lır. Bu kelimenin geçtiği ayetin anİarnı şöyledir: "Bir zamanlar, İsrail oğulla
rına şöyle dediğimizi hatırlayın: Bu kasahaya (Kudüs) girin. Orada bulunan
lardan dilediğiniz şekilde bol bol yiyin ve kapısından eğilerek girin ve şöyle 
deyin: ' Bizi bağışla ve biz sizin günahlarınızı bağışlayacağız ve iyi davra
nanların ınükafatını artıracağız". 

Bu Kudüs'e referansı müphem ama Kudüs'e delaleti mümkün olan 
Kur'an'daki ilk ayettir. Tefsirciler, Kur'an'daki bu ayette kasabanın adı 
açıkça zikredilınediği için, ayette işaret edilen kasabanın adına ilişkin olarak 
muhtemel üç yorumda bulunınuşlardır. Birincisi; el-Suddi, KaHl.da, er-Rabi b 
Enes ve Ebu Müsliın el-Isfahani, burada Kudüs'e referans olduğunu söyle
mektedirler122. İsrail oğullarına kasabanın 8. kapısında Kudüs'e girmeleri 
eınredildi. İkincisi, İbn Abbas ve Ebu Zeyd burada Eriha'ya referans oldu
ğunu söyleınektedirler123 • Üçüncüsü ise bazı tefsirciler burada ya Mısır ya er
Raınla ya Tadınur (Palınyra) veya el-Balka'ya124 referans olduğunu ifade 
etınektedirler125 . 

Tefsircilerin çoğu birinci yorumu desteklemektedir. İsrail oğulları çöl
de amaçsız bir şekilde dolaşarak 40 yılı tamamladıkları zaman, orada Mu
sa'ya, halkını (İsrail Oğullarını) Kudüs kasabasına sokması emredilınişti 126 . 

122 et-Taberi, Caıni' el-Beyan, C. I, s. 426; el-Mavardi, en-Nukad ve'l-Uyun, C. I, s. 125~ 

Huseyn b. Mas'ud el-Baghavi, Ma'aliın et-Tenzil, ed. Abd es-Sa lam Muhammed Ali Şa

hin, C. I, (Beyrut: dar el-Kutu b ei-İlıniyye 1995), s. 84; Abd er-Rahınan b. el-Kemal Celal 

ed-Din es-Suyuti, ed-Durr el-Manthur fı'l Tefsir bi'l-Ma'thur, C. 1, (Beyrut: Dar ei-Fikr 

1993, s. 172-173. 
113 et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. l, s. 426. 

ı 24 Transjordanian bölgesinin tamamına ya yaklaşık olarak Ammon, Moab ve hatta Gilead'ın 

eski ülkelerine karşılık olarak ya da Amınan Husban dönemine veya onun başlıca kasaba

sı olarak es-Salt'a bağlı olarak Arab yazarları tarafindan 'AI-Balka' adı verildi. Kavramın 

kullanılınasında günümüzde kesin bir bilgi olmamasına rağmen, onun coğrafi anlamı ge

nellikle Kireç taşı platusu ile sınırlandırlır. Bkz., J. Sourdel Thomine, 'Al-Balka', El2
, C. 

I, 997-998. 

ı 25 er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, C. I, s. 5; İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an, C. I, s. 125; et-Taberi, 

Cami' el-Beyan, C. I, s. 338-339; el-Mavardi, en-Nukadve'l-Uyun, C. I, s. 125; al

Baghavi, Ma'alim et-Tenzil, C. I, (Beyrut: Dar el-Kutub el-İlıniyye 1993), s. 278. 

ı 26 el-Maverdi, en-Nukat ve'l-'Uyun, C. I, s. 125. 

·; 
;~ 
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er-Razi ve İbn Kesir127 de daha önce tartışılmış olan 5. surenin 21. aye
tinde bu kasaharun yerillin kutsal topraklarda olduğuna açıkça işaret ettiğin
den diğer yorumlan istisna birinci görüşü desteklemektedirler. 5. surenin 21. 
ayetindeki bu kutsal toprak da ayrıca Kudüs'e işaret olarak yorum.landı. 2. 
Surellin 58. ve 5. surellin 21. ayetindeki her iki referansın da İbn Kesir'in 

• ileri sürdüğü gibi İsrail oğullan Kudüs'e doğru yürüdüklerinde, Eriha'nın, 
İsrail Oğullannın yolu üzerinden çok uzakta olması sebebiyle, muhtemelen 
Eriha'ya değil de daha çok Kudüs'e referans alınası mümkündü128

. Bundan 
başka, Taberi bu kasaharun adı konusunda farklı görüşler zikretmesine rağ
men, ayette zikredilen kasaharun adırun, benzer bir ayet olan 7. Surellin 161. 
ayetilli yorumladığıııda, doğru bir yorum olarak onun Kudüs olması gerekti
ğirıi söylemektedir. Ayrıca, Kurtubi de bu yorumu desteklemektedir. Çünkü 
kasaharun adı konusunda tefsircilerin görüşlerilli zikrettiği zaman, tefsircile
rin çoğunluğunun kasabanın adırun Kudüs olması gerektiği kanaatinde ol
duklanm ifade etmektedir. 

Bu ayette işaret edilen kasaharun adına ilişkin olarak ikinci yorum, 
ayet (2/59) kelimeyi değiştim1ek için birleşmiş/e bağiacından dolayı doğru
dan onun yerilli aldığı için Eriha' dır. Fe bağiacı açıkça İsrail Oğullannm bu 
emirden sonra derhal şehre girdiği ve orada da ayın eylemde bulunduklan 
gerçeğini göstermektedir. Ayrıca bu emir Musa'run emri idi ve biz kesinlik
le, onun Kudüs'e girmediğilli biliyoruz. Bu sebeple, İsrail Oğullanrun gim1iş 
olduklan kasaba Kudüs değil, ancak Eriha olabilir. 

Bununla beraber, İbn Kesir yukanda işaret edilen nedenlerden dolayı 
bu yorumu tamamen reddetmektedir .. Bundan başka, 2. Surellin 58. ayeti 
açıkça bu kasaba ya. girmeleri emredilen İsrail Oğullanrun adını zikretme
mektedir. Ayetin anlamı: 'onun kime işaret ettiği belirtilmeksizin, çoğul 
kullanarak 'biz', bir zamanlar söylediğimizi hatırlayın'. Bu nedenle, orada 
İsrail Oğullarına Kudüs'e girmeyi emreden kişinin Musa değil 129 , Yuşa b. 
Nun olması mümkündür. 

Üçüncü yorum, yer isimleri, İsrail Oğullannın Sahrada 130 40 yılını ta
mamladıktan sonraki rotalarından çok uzak yerlerde bulunduklanndan her
hangi bir tefsirci tarafından desteklenmemektedir. 

Sonuç olarak, Kudüs yorumu taraftarları tarafından ileri sürülen görüş
ler ve bu ayetin konteksi, ay etin herhangi başka bir yere değil, Kudüs' e refe
ransının müphem fakat mümkün bir delalet olduğu görüşünü desteklemekte
dir. 

Küçük farklılıklarla bu ayetin anlamına ve konteksine benzer 
Kur'an'da (7/1 61-162) başka bir ayet daha vardır131 • 

1 ~7 İbn Kesir, Tefsir eı-Kur'an, C. ı, s. 125. 
1 ~8 İbn Kesir, Tefsir eı-Kur'an, C. ı, s. ı25. 
129 İbn Kesir, Tefsir eı-Kur'an, C. ı, s. 125; er-Razi, et-Tefsir eı-Kebir, C. ı, s. 5. 
130 İbn Kesir, Tefsir eı-Kur'an, C. ı, s. ı25. 

ı 
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Kmyatin (bir kasaba) Kur'an 2/259. ayetin anlamı: "yahut görmedin 
mi evlerinin duvarlan çatıları üzerine çökmüş bir kasabadan geçen kişiyi. O 
şöyle dedi: Ölümünden sonra, Allah bunları nasıl diriltecek acaba?" 

Bu ayette, isimler kesin bir şekilde zikredilmediği ve sadece kinaye 
yoluyla ifade edildiğinden, ayet belli bir yer ya da kişiye ilişkin olarak daha 
çok tartışma konusu olmuştur. Tefsirciler, hem kasabadan geçen kimseler 
hem de bu kasabanın tam adı konusunda farklı görüşlere sahiptirler. Kasaba
nın adına ilişkin olarak tefsirciler, Kudüs veya Deyr Sabir Abad, yahut Müs
lim Abad veyahut da Deyr Hirakl vs. gibi onun kimliğini tespit ederken bir 
çok rivayet zikretmektedirler132

. Ayrıca tefsirciler, bu kasabadan geçen kim
selerin adına ilişkin olarak da birçok görüş zikretmektedirler. Bu konuda 
onlar, aşağıdaki isimleri zikretmektedirler: Üzeyir veya İnniya (Nehemiah), 
yahut Lut peygamberin köleleri veya İsrail halkından bir fert veyahut da 
yeniden dirilmeye inanmayan kafır bir kimse. 

Bazı tefsirciler herhangi bir tercih yapmaksızın yukanda zikredilen 
isimleri saymaktadırlar. Örneğin Taberi, ne kasabanın tam adı ne de oradan 
geçen kişilerin tam olarak kim olduklan konusuna ilişkin olarak herhangi bir 
rivayeti onaylamaz. Onun yerine o, genel olarak ayetin kendi anlamına ve 
ondan çıkarılabilecek anlamlara daha çok dikkat çekmektedir133

• El-Hazin134
, 

Muhammed Reşit Rıza 135 ve Seyyit Kutub136 da aynı şekilde Taberi'nin gö
rüşündedirler. Bununla beraber, el-Bağavi gibi diğerleri ise burada bahsedi
len kişinin, şehrin tahrip edilmesi ve işgal edilmesinden sonra137

, tutsaklıkta 
Kudüs'ü ziyaret eden kişinin daha çok İnniya 138 olduğu görüşündedirler. İbn 
Kesir139

, şehrin Bukhtanassar140 tarafından tahrip edilmesinden sonra, Ku
düs'ü ziyaret~ edenin Üzeyir olduğunu öne süren birçok meşhur rivayette 
olduğu gibi 141

, bu ayette zikredilen kişinin Üzeyir olduğuna inanmakta dır. 

. ı3ı 
Kur' anda 2/58 ile 7/161. ayetlerindeki harfi bartine çeviri değişiklikleri arasında karşılaş

tırma için bkz., Yusuf Ali, The Ho Iy Qur'an, Translation, s. 131, dipnot no. 72 ve s. 390, 

dipnot no. 1 136. 
132 Bkz., ai-Baghavi, Ma' alim et-Tenzil, C. 2, s. 21; ei-Kurtubi, el-Cami', C. 3, s. 289. 
133 et-Tiıberi, Cami' el-Bayan, C. 3, s. 31-32. 

ı 34 el-Hazin, Lubab ai-Ta'vil fı Ma'ani at-Tenzil, C. I, s. 355. 

ı 35 Muhammed Reşid Rıza, Tefsir el-Menar, C. 3, s. 49. 

ı 36 Seyyit Kutu b, Fi Ziliıl el-Kur' an, C. 3, (Beyrut: Dar eş-Şuruk tarihsiz), s. 99. 

ı 37 al-Baghavi, Ma'alim et-Tenzil, C. 1, s. 357-358. 

ı 38 Yusuf Ali, The Holy Qur'an, Translation, s. 105, dipnot no. 304. 

ı 39 İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an el-' Azi m, C. 2, (Beyrut: Dar İbn K esir, Tarihsiz}, s. 389. 

ı 40 İbn Kes ir, Tefsir el-Kur' an el-' Azi m, C. 2, (Beyrut: Dar İbn Kesir, Tarihsiz), s. 389; 

Yusuf' Ali, The Ho Iy Qur'an, Translation, s. I 05, dipnot No. 304. 

ı 4 ı Karşılaştır; et-Taberi, Cami' el-Bayan fı Ta'vil el-Qur'an, C. 3, (Beyrut: Dar ei-Kutub ei

İimiyye 1 992), s. 3 1-40; el-Mavardi, en-Nukatve'l-'Uyun, C. I, s. 331; ei-Baghavi, 
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Sonuç olarak, bu ayeti açıklayan bir çok meşhur rivayete göre, bu ayetin 
Kudüs ve kutsal toprakların özü olduğunu söylemek yeterlidir ve bu ayette 
Kudüs'e referans müphem olsa bile, onun doğru bir referanstan daha ziyade 
mümkün bir referans olduğu söylenebilir. 

El-gura ellti biiralaıfi jihfi (mübarek kılınan kasabalar) Kur'an 34/18. 
~Bu ayetin anlamı şöyledir: "Biz, onlarla (Sebe) arasmda ve kolayca görünen 
bereketli kıldığımız kasabalar var ettik ve bunlar arasında yürümeyi konakla
ra ayırdık. Oralarda hem gece hem de gündüz güvenli bir şekilde seyahat 
edin dedik". 

El-gura kelimesi çoğul ve marife bir isim olarak zikredilir. Çoğu tefsir
ciler, bu kasabaların Şam, Ürdün ve Filistin142 (Kudüs)'de143 bulunduğu dü
şüncesindedirler. Allah'ın, içerisine bereketini akıttığı bu toprak, İbrahim'in 
ve diğer birçok geygamberlerin yaşamış olduğu 144 zengin verimli bir ülke 
olarak kutsandı 1 5

• Kudüs, kutsal toprakların en önemli kasabalarından biri 
olduğu için, burada ona referans müphemdir. Ancak, ona ve onun çevresin
deki kasabalara doğru bir referans olması mümkündür. 

İbadet Yeri İle Alakah İfadeler Kullanarak Kudüs 'e İ şaret Eden Ayetler 
Bu ifadeler aşağıda verilmiştir: 
El-Mescid (genel anlamıyla cami): Kur'an 17/7. Ayetinde Bir Secde 

Yeri veya Bir Namaz Yeri. El-Mescid kelimesi burada belirli bir nesne ile 
tekil bir isim olarak zilaedilir. Bu ayetin sibakındaki ayetler, yani, İsrail 
Oğullarının yeryüzünde iki defa fesat işlemeleri ve bu fesatlarının sonucu 
Allah tarafından Kutsal,.kitapta vaad edilen İsrail Oğullan hakkındaki Al
lah'ın hükmü ile alakah ay~tlerdir. 

El-Mescid iıe ilgili ayetin anlanu şöyledir: 'İkinci vaad (ceza) geldi
ğinde, (izin verdiğimiz düşmanhi:ıruz), yüzünüzü kara etsinler ve daha önce 
girdikleri gibi, yine ınescide (Kudüs'e) girsinler ve ellerine geçirdikleri her 
şeyi büsbütün tahrip etsinler'. 

Tefsirciler, cariıi ile ilgili bu ayetin, Kudüs'teki en önemli (uzak) cami 
olan kutsal mabede işaret ettiği görüşünü beııiınsemişlerdir146 • Bu 17. sure-

Ma'aliın et-Tenzil, C. I, s. 357-358; el-Kurtubi, el-Cami', C. 3, s. 288-289; el-Khazin, 

Lubab et-Te' vii fi Ma'ani et-Tenzil, C. I, s. 355-356; es-Suyuti, ed-Durr el-Manthur fı'l

Tefsir bi'l-Ma'thur, C. 3, (Beyrut: Darel-FikrI 993), s. 29. 
142 el-Kurtubi, el-Cami', C. I 4, s. I 85. 
143 İbn Abd es-Salaın Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. I2; İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 880. 
144 ei-Kurtubi, el-Cami', C. 14, s. I85. 
145 Yusuf'Aii, The Holy Qur'an, Translation, s. I I39, dipnot No. 38I6. 
146 Bkz., Ebu el-Leys es-Seınerkandi, Tefsir el-Kur'an el-Kerim B alır el-'Uluın, C. 2, s. 302; 

en-Nesefı, Madiirik et-Tenzil, C. 3, s. 44. İbn Abd es-Salaın, Tefsir el-Kur'an, C. 2, s. 

2I3; İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an, C. 3, s. 494; Ebu el-Farac 'Abd er-Rahman 'Ali b. Mu-
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deki ı. ayet kesin bir şekilde Kudüs'teki en önemli camiden bahsettiği ve ı7. 
suredeki 7. ayetteki mescit kelimesinin el edatı, Kudüs'teki en uzak caminin 
ı. ayette zikredilen. cami ile doğrudan ilgili olduğundan bu görüş kesin bir 
şekilde temellendirilir. İkincisi, ayetlerin konteksi (17/4-8), Kudüs ve onun 
en uzak camisi etrafında meydana gelen olaylardan ve özellikle 
Nebukadnezar147

, Titus 148 ve başkalarının tahrip ettikleri gibi, tarihte Kudüs 
ve çevresinin tahrip edilmesinden bahsetmektedir. Örneğin, ı7/5'teki ayetin 
anlamı şöyledir: "böylece, bunlardan ilkinin zamarn gelince, üzerinize (İsrail 
Oğullarına) güçlü, kuvvetli kullarırnızı gönderdik. Bunlar, evl.erin arasında 
dolaşarak sizi aradılar ve bu tamamıyla yerine getirilmiş bir vaat idi". 

Ayetlerin sibak ve siyakım göz önünde bulunduran Tefsirciler, bu aye
. tin Kudüs'te meydana gelen olaylara işaret olarak yorurnlamaktadırlar149 . 

El-Kzble (Namaz istikameti) 21142-143 ve 145. Ayetler: İslam'da na
maz için ilk kıble Kudüs'tü. Hicretten sonra birbirini takip eden ı7 ay, 
2/ı42-146. ayetlerin vahyi ile kıble değiştirilene kadar, Müslümaniann na
rriazda iken, Beyt el-Makdis'e doğru yüzlerini döndükleri bize rivayet edilir. 
Bu ayetler, peygambere ve Müslüman toplumuna namazda Kudüs yerine 
Mekke'deki Kabe'ye doğru durmalanın emretti. 

Bununla beraber, Sure-i Bakarada Kur'an bu özel kıble kelimesini, da
ha çok muhtemelen Kudüs'e işaret etmek için üç defa kullanmaktadır. İkinci 
surenin ı42-ı43 ve ı45. ayetlerinde kıble kelimesi farklı kalıplarda zikredi
lir. Müslüman tefsirciler ve fıkıhçılar aym zamanda hem bu ayetlerin hem de 
siyak-sibakındaki ayetlerin (2/140-ı50) namazda yüzlerin Kudüs'e doğru 
çevrilmesinin kaldınlması ile ilgili olduğunu ittifakla kabul etmektedirler. 
Çünkü bu ayeller açıkça peygambere Mekke'deki Kabe'ye yüzünü çevim1e
sini emreder (2/ı44) 150 . Bununla beraber, bu ayetlerde Kudüs açık bir şekilde 

hammed el-Cevzi, Zad el-Masir fı'llmal-Tefsir, C. 5, (Beyrut: el-Mekteb el-İslami' 1984), 

s. ı ı. 
147 Bkz., Maverdi', en-Nukat ve'I-'Uyun, C. I, s. 1 ı4-l ı5; Ali b. Ahmed ei-Vahidi, Esbab en

Nuzuı, (Beyrut: Mu'essesat er-Reyyan ı 99 ı), s. 36. 
148 Bkz.; el-V ah idi, Esbab en-Nuzul, s. 36; el-Hazin, Lu bab et-Te'vil fı Ma'ani et-Tenzil, C. 

I, s. ı3ı; Leah Roth, 'Titus Flavius Vespasianus', in Encyclopedia Judaica, C. 15, s. 

ı ı68-ı 169; Yusuf'Aii, The Holy Qur'an, Translation, s. 695, dipnot No. 2176-2180. 
149 Muhammed et-Tahir b. 'Ashur, Tefsir et-Tahir ve'I-Tenvir, C. ı5, (Tunus: ed-Dar el

Tunusiyye li'I-Nashr ı 984), s. 30. 
15° Kur'an 2: ı42. ayetin tefsiri konusunda bkz., er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, C. 3, s. ıoı-108; 

el-Kurtubi, el-Cami', C. 2, s. l 06; İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. ı, s. 166- ı 7 ı; Kur'an 2: 

ı43. ayetin tefsiri konusunda bkz., el-Kurtubi, el-Cami', C. 2, s. 106; Kur'an 2: ı46. aye

tin tefsiri konusunda bkz., el-Kurtubi, el-Cami', C. 2, s. ı ı o-ı 13; er-Razi, et-Tefsirel

Kebir, C. 3, s. 1 46; İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 1, s. 305; İbn Abd es-Sal am, Tefsir el

Kur'an, C. 1, s. ın; er-Razi, et-Tefsirel-Kebir, C. 3, s. 156; Kur'an 2: ı48. ayetin tefsiri 
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zikredilmez, ancak İslam geleneğinin ilk kıbleden kastının Kudüs olduğunda 
şüphe yoktur; Çünkü peygamberin kalbinin mutmain olduğu yeni Kabe, 
onun doğduğu şehrin mabedinin lcıblesi olduğundan, Kudüs hariç monoteist
ler için asla bir namaz istikametinin olmadığı ve Kudüs 'ün ilk ve asıl bir 
namaz istikameti olduğu daha makul bir görüş olduğu muhakkaktırısı. Böy

"lece, İslam'da ilk kıble olarak Kudüs'e işaret edilen bu ayetlerde Kudüs'ün 
önemi hem İslami literatürde hem de Müslümanların düşüncesinde açıkça 
resmedilir. 

Milıriib (Bir Namaz Yeri veya Özel Oda ya da Oda) Kur'an: 3/37, 39 
ve Kur'an 38121. 

Müslüman coğrafyacılara göre; Davud ve Zekeriya peygamberin ve 
yine İsa Mesih'in annesi Meryem'in mihrablannın mahalli Kudüs'te bulu
nur. Bu mihrablar aşağıdaki yerlerde zikredilir: Kur'an Meryem'in Mihrabı
nıı52; 3/37'de, Zekeriya'nın Mihrabınıı 53 3/39'da ve Davud'un Mihrabınıı 54 

da 38/21. ayetlerde zikretmektedir. 
Sembolik İfadelerle Kudiis 'e işaret Eden Ayetler 
Bu kategoride sadece bir ayet vardır. O da; Ve't-Tin Ve'z-Zeytün 

(95/1) ayetidir. Tefsirciler, bu ayetteki incir ve zeytinin anlarnlanna ilişkin 
olarak başlıca iki yorum yapmaktadırlar. 

Birinci Yarımı lıarfidir. İncir ve zeytin, meşhurmeyvelereve ağaçlara 
işaret eder. Onlann kişiye sağladığı faydalar sebebiyle, Allah onlarla yemin 
etmiştir. Bu tefsirciler, metaforik veya sembolik bir anlam içerecek hiçbir 
mantıki sebep olmadığından bu kelimelerin harfi anlarnlanyla kendilerini 
sınırlarnışlardırı 55

• / 

İkinci yorum,_ senıbolik veya retor.iktir. Bu ağaçlann yetiştiği kutsal 
yerlere işaret etmek için, bu ·iki l.<elimenin (incir ve zeytin), sembolik an
lamda kullanıldığı şeklindeki bir görüştür. İncir ve zeytinin işaret ettiği kut
sal yerler konusunda tefsirciler arasında birçok tartışma vardır. Bu konuda üç 
farklı görüş ileri sürülmektedir: 

konusunda bkz, el-Kurtubi, el-Cami', C. 2, s. 1 1 1; İbn Kes ir, Tefsir el-Kuı·'an, C. 1, s. 

303-304. 
151 Goitein, 'el-Kuds', El2

, C. 5, s. 323. 
152 El-Kazvini, Athar el-Bilild, s. 162. 
153 İbn el-Fakih, Muhtasar Ki tab el-Buldan, s. 1 O 1; İbn Havkal, Ki tab Sürat el-Ard, C. 1, s. 

ı 71; el-t~azvini, Athar el-Bilad, s. 162. 
154 İbn Havkal, Ki tab Sürat el-Ard, C. 1, s. 1 71; İbn el-Fakih, M uhlasar Ki tab el-Buldan, s. 

95. 
155 Bkz., et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 12, s. 63 1-633; e1-Mavardi, en-Nukat ve'l-'Uyun, C. 

6, s. 300-301; el-Kurtubi, el-Cami', C. 15, s. 1 12; es-Suyuti, ed-Durr ei-Manthur, C. 8, s. 

555. 
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(1) İncir ve zeytin iki dağa işaret eder. Şam'daki incir Dağı ve Ku
düs'te:ki Zeytin Dağı 156 • 

(2) İncir ve zeytin iki camiye işaret eder157
• incir Şam'daki camiye işa

ret etmesine karşılık, Zeytin Kudüs'teki el-Aksa Camiine işaret eder. Bu 
yerler, incir ve zeytin ağaçlan ile ünlüdürler. Bundan başka, onlar yeryüzün
de Allah'a ibadete adanmış en iyi ~erlerin bazılanın temsil ettikleri için, bu 
iki camii ile Allah yemin etmiştir15 

• 

(3) incir ve zeytin iki şehre veya yere işaret eder: İncir Şam'a veya 
Bilad eş-Şam'a, Zeytin ise Beyt el-Makdis Kudüs'teki)'e veya Filistin'e 
işaret eder159

• 

Taberi, Ebu Hayyan el-Andalusi ve el-Buğai 160 üçüncü görüştedirler. 
Onlar, burada birçok peygamberin yaşamış olması sebebiyle, tam bir nimet 
ve inayetle dolu olduklanndan onlann şerefıni vurgulamak için gerçekte 
Allah'ın bu kutsal yerlere yemin ettiğini söylemektedirler. incir ve zeytin, 
eğer kişi takip ettiği takdirde insana en yüksek kaderi sunan Allah 'ın vahiy 
ışığına işaret eden sembollerdir. Mekke (güvenlik şehri) İslam'ı, Sina İsrail'i 
ve Zeytin Dağı da İsa Mesih'in gerçek ve saf mesajını temsil etmektedir161

• 

Bütün bu yerler, Musa, İsa ve Muhammed gibi büyük peygamberlere tanık
lık etmiştir. Ayetin ve onu takip eden ayetlerin gerçek anlamı budur. (İncir 
ve zeytinle, Sina Dağı ile ve güvenli (Mekke) şehri ile Kur'an 95/1-3). 

Hicretten önce, miladi 622 yılında Mekke'de İncir Suresi vahiy edildi
ği zaman, Allah Kudüs ile yemin ediyor. Bu ayetin Kudüs'e işaret ettiğine 
ilişkin olarak tefsirciler tarafından ileri sürülen görüşler kesin doğrudur ve 
bu sebeple, bi~ kimse, ayetin (incir ve zeytin ile 9511) Kudüs' e ve onun çev
resine müphem ama mümkün bir referansı zıınnen delalet ettiği sonucuna 
varabilir. Aynca bu ayet, Kur'an'da ve sonuç olarak her Müslüman'ın zih
ninde Kudüs'ün yüksek bir statüye sahip olduğunu teyit etmektedir. 

156 Muhammed Fahreddin b. Omar er-Razi, Tefsir ei-Kebir, C. 32, (Beyrut: Dar el-Kutu b ei

İimiyye ı990), s. ı O 
157 Bu ihtimale i5aret eden ayetler için aşağıdaki ı58. dipnota bkz. 
158 Bkz., et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 12, s. 631-633; ei-Mavardi, en-Nukat ve'I-'Uyun, C. 

6, s. 300-30ı; ei-Kurtubi, el-Cami', C. ı5, s. 1ı2; es-Suyuti, ed-Durr ei-Manthur, C. 8, s. 

558. 
159 Bkz., et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. ı2, s. 63 1 -633; el-Mavardi, en-Nukatve'l- 'Uyun, C. 

6, s. 300-301; ei-Kurtubi, el-Cami', C. 15, s. ı 1 2; es-Suyuti, ed-Durr el-Manthur, C. 8, s. 

558. 
160 Bkz., et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 12, s. 631-633; el-Kurtubi, el-Cami', c. 15, s. 112; el

Buka'i, Nazm ed-Durar, C. 18, s. 470-471; Ebu Hayyan el-Endulusl, Tefsir el-Bahr 

elMuhit, C. 8, (Beyrut: Dar el-Fikr 1992, s. 486. 
161 Yusuf' Ali, The Ho Iy Qur'an, Translation, s. 1758, dipnot No. 6ı98. 
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Kudüs'e İşarette Mevsimsel ifadeler Kullanan Ayetler 
Bu kontekse giren sadece bir ayet vardır: o da 10611-2. ayetlerdir. 
Bu ayetin anlamı şöyledir: "Kureyş'in meydana getirilmiş üİısiyet ve 

alışkanlıkları için. Kışın (güneye) ve yazın (kuzeye) seyahat etmeğe ülfet 
etiirdikleri için. Onlar, bu evin Rabb'ine ibadet etsinler". 

" Arabistan'daki belli başlı bir tapınak olan Kabe'nin bekçileri olarak 
Kureyş, Arabistan'da en ünlü bir kabileydi. Genel olarak güvenliğin olmadı
ğı dönemlerde, Mekke'nin bekçileri olarak onların ayrıcalığı, her mevsimde 
ticaret seyahatlerini garanti eden Suriye, İran, Yemen ve Habeşistan gibi her 
bölgede komşu ülkelerin idarecilerinden güvenlik ve emniyet ilafları elde 
etmeyi mümkün kılmaktaydı 162 . 

Bazı tefsirciler, bu yolculuklan şöyle yorurnlamışlardır: Bu mevsimde 
uygun hava koşulları sebebiyle, kış seyahati sadece Yemen'e yapılıyordu. 
Yaz seyahati, havaların güzel ve soğuk olmaması nedeniyle Kudüs 'ün de 
dahil olduğu Bilfıd eş-Şam'a yapılıyordu163 . 

Diğer bazı tefsirciler ise, hem yaz hem de kış seyahatlerinin Bilfıd eş
Şaın'ı kapsaclığını fakat yaz yolculuklannın Basra ve Adriyatik'e164 yafıılma
sına karşılık, kış yolculuklanmn Kızıl deniz165 salıillerindeki Ayla'ya 66 ya
pıldığım ileri sürmektedirler. 

O dönemde Bilfıd eş-Şam adı verilen bölgeye seyahatleri esnasında 
Kureyş kabilesinin Kudüs'e aşina olduklan iyi bilinen bir gerçektir. 
Kureyş'in lideri ve İslam'ı kabul etmeden önce peygamberin en şiddetli 
rakiplerinden biri olan Ebu Süfyan'ın Kudüs'te Herakliyus'un huzuruna 
çıktığı bize rivayet edili.r, İmparator, onu l?u yeni peygamber hakkında sıkı 
bir şekilde sorguladı167.Ebu Süfyan, peygamberin özellikleri ve taraftarlan 
hakkında dürüst bir şekilde aynntılı cevaplar verdi168. Bundan başka Kureyş, 
Peygamberin oradaki gece yolculuğunun doğruluğıınu öğrenmek için, pey
gamberin kendilerine Kudüs'ü tarif etmesini istediklerinden Kudüs'ü bili
yordu169. 

Yukarıda zikredilen gerçeklerden, bir kimse bu suredeki iki ayetin Ku
düs, Basra ve Adriat'ın da dahil olduğu Bilfıd eş-Şam'daki farklı önemdeki 

162 Yusuf' Ali, The Ho Iy Qur'an, Translation, s. 1794, dipnot No. 6276. 
163 İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 4, s. 927, İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 492. 
164 Ayla, Akabe Körfezinin Kuzeyinde bulunan bir deniz limanıdır. Bkz., H. W. Glidden, 

'Ayla', El", C. 1, s. 783-784. 
165 İbn Abd es-Salaın, Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 492. 
166 Adhri'at, Kitab-ı Mukaddesteki Edrei şehridir. Günümüzde Der'ah, Şam'ın güneyine 106 

kın. olan Havran'ın belli başlı kasabasıdır. Bkz., F. Buhl-N. Elisseff, 'Adhri'at', El2
, C. I, 

s. 194. 
167 Yusuf 'Ali, The Ho Iy Qur'an, Translation, s. 1074. 
168 İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. I, s. 86-109. 
169 İbn Hacer el-Askalani, Feth el-Bari, C. I O, s. 363-364. 
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kasabalara müphem fakat mümkün referansa zımnen delalet ettiği sonucuna 
varahilir. 

Kudüs'ün de Dahil Olduğu Kutsal Topraklarda Yaşayan Top/ımı ve 
Peygamberlerle Atakalı Kıssalardan Bahseden Ayetler 

Aşağıda bu kıssalar naklediliyor. 
İbrahim: Kur'an büyük peygamberler ve bütün peygamberlerin babası 

İbrahim hakkında önemli kıssaları zikretmektedir. Kur'an bize, onun Allah'a 
itaat ve teslirniyetini, putlara tapan kendi halkına karşı sabrını anlatır. İbra
him ve Lut kendi halklarının elinden zulüm görmelerinden sonra, Irak'tan, 
Kudüs ve onun çevresindeki bölge olan kutsal topraklara göç ettiler. Onlann 
bu göçü, Kur'an'da (21/71) zikredilmektedir170

• İbrahim'e, faziletli bir pey
gamber olan İshak'ın müjdesinin verilmesi Kudüs'te meydana geldi 
(37/112) 171

• Bundan başka İbrahim, Kur'an'da (37/102-107) emredildiği 
gibi kendi peygamberlik vizyonunu (sadece kendi oğlunu kurban etme viz
yonu) Kudüs'te yerine getirdi172

. 

Davut ve Oğlu Süleyman: Kur' an hem Davut peygamber hem de oğlu 
Süleyman'la alakah kıssalar ve mucizelerden de bahsetmektedir. Tefsircile
rin çağuna göre, bu kıssa ve olaylann bir çoğu Kudüs 'ün de dahil olduğu 
kutsal topraklarda meydana geldi. Kudüs'te Davut'un saltanatının m.ö. 
1006'dan 966'ya kadar, buna karşılık Kudüs'te Süleyman döneminin m.ö. 
963 'ten 922 'ye kadar sürdüğü iyi bilinen bir gerçektir. Kur' an, bazı bilginle
re göre Davut ve Süleyman'la alakah olan Kudüs'te meydana gelen olaylara 
işaret etmektedir. 

Kur'an'qaki 38/18-20 ayetlerin anlamı şöyledir: "Gerçekten biz, ak
şam-sabah ominla beraber tespih eden dağlan, toplu halde kuşlan onun emri 
altına venniştik. Hepsi ona yönelrniştir. Onun hükümranlığını kuvvetlendir
rniş, ona hikmet ve güzel konuşma venniştik" 1 73

• 

Aynca o, orada baştan çıkanldı ve Allah'tan bağışlanınayı istedi. Allah 
onu affetti174

• Allah'a karşı tam bir pişmanlık ve takvasından dolayı, Allah 
onu yeryüzüne bir halife tayin etti ve Allah ona insanlan dürüst ve adil bir 
şekilde yönetmesini emretti (38/26). Bütün bu olaylar Kudüs'te meydana 
gelmiştir. 

170 et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. I O, s. 60-61; el-Ma verdi, en-Nukat ve'I-'Uyun, C. 3, s. 

454; ei-Kurtubi, el-Cami', C. ll, s. 202. 
171 İbn el-Fakih, Muhtasar Kitiib el-Buldan, s. 95. 
172 İbn ei-Fakih, Muhtasar Kitiib el-Buldan, s. 95; İslam literatüründe İbrahim'in Mekke'de 

Kurban etmek sitediği kişinin İsmail olduğu daha yaygın bir görüştür. 
173 Bütün bu olaylar Kudüs'te meydana gelmiştir. Bkz., İbn ei-Fakih, Muhtasar Kitiib el

Buldan, s. 93-94. 
174 İbn ei-Fakih, Muhtasar Kitiib el-Buldan, s. 95; İbn Havkal, Kitiib Sürat el-Ard, C. I, s. 

171. 
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Kudüs'te Davut'un saltanatı sırasında, ona Allalı tarafından kendi oğlu 
Süleyman verildi (38/30)175

• Daha sonra Süleyman, Allah tarafından bir pey
gamber olarak seçildi; mükemmel bir kuldu ve bütün işlerde Allah'a tam bir 
teslimiyet içerisindeydi (38/30)176

• Allah, tabiat güçlerinin çoğunu Süley
man' a tabi kıldı. Allah, kutsal topraklardan istediği herhangi bir yere (21181, 
~4/12, 38/36)177 seyahat etmek için kullandığı, emriyle kolayca akıp giden 
rüzgarlan ve onun için bina kuran veya değişik işlerde çalışan cinleri ~34/12, 
38/36-37) onun emrine verdi178

. Bundan başka, kendisinden sonra1 9 her
hangi başka birinin sahip olamayacağı bir mülkün ona veritınesini Allah'tan 
istediği yer Kudüs'tü. M.Ö. 963-922, Kudüs'teki idaresi esnasında, Sebfı 
kraliçesi Belkıs'ın tahtı, kutsal kitabın bazı bilgilerine sahip olan Sülelc
man' ın taifelerinden biri tarafından mucizevi bir şekilde Kudüs' e getirildi 1 0

• 

Süleyman, Allah tarafından Kudüs'te imtihan edildi ve Allah tarafından 
burada bağışlandı (38/34) 181

• Nihayet, Süleyman Kudüs'te öldü (34114) 182
• 

Musa: Yukarıda zikredildiği gibi, Kudüs'e referansı müphem ancak 
zınınen delaleti ihtimal dahilinde olan Musa ve İsrail Oğullan ile ilgili bir 
çok ayet vardır. Bu ayetler şunlardır: (2/58; 5/21-22,26; 7/128-129, 
137,161; 10.87.93; 17/104; 28/6; 34/18. 

İsa Mesih ve Annesi Meryem: Kudüs'te yaşayan Meryem'in annesi 
şöyle demişti: 'Ey Rabb'im! Karnımdakini (dünya meşguliyetlerinden beri 
olarak, Kudüs Camisinde senin ibadet yerine hizmet etmesi için sana ada
dım. Böylece, adağıını kabul buyur', Kur'an 3/35-36)183

• Meryem'in duası 
Allah tarafından kabul edildi. Allah onu seçti, temizledi (inançsızlıktan) ve 

ı 75 İbn el-Fakih, Muhtas~~Kitab ~l~Bpldan, s. 93-94. 

ı 76 İbn el-Fakih, Muhtasar Kitab el-Bulda'~, s. 93-94. 
177 el-Kurtubi, el-Cami', C. 14, s. 173; el-Kurtubi, el-Cami', C. ll, s. 212; İbn Abd es-Salaın, 

Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 460. 

ı 78 Bkz., İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur'an, C. 3, s. 3; İbn Abd es-Salam, 'ayn el-Kıtr' 

kelimesini Şam bölgesinde suyun bir kaynağı olarak yorumlamaktadır. 

ı 79 İbn el-Fakih, Muhtasar Kitab el-Buldan, s. 95-96. 

ı 80 el-Kurtubi, el-Cami', C. 13, s. 137; İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an, C. 3, 602. İbn Kesir, bu 

olayın Kudüs'te meydana geldiğini ifade etmektedir. 

ı 8 ı Bu yargılama konusunda daha ayrıntılı bilgi için bkz., el-Kurtubi, e!-Cami', C. 15, s. 13 I

I 33; İbn Abd es-Sal am, Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 83; İbn el-Fakih, Muhtasar Ki tab el

Buldan, s. 93-94; İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 4, s. 58-59; el-Kazvini, Athar el-Bilad, s. 

162; Yusuf' Ali, The Holy Qur'an, Translation, s. 1225, Dibnot No. 4I89. 

ı 82 İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 874; Karşıiaştır; İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, 

C. 3, s. IO; el-Kurtubi, el-Cami', C. I4, s. I81;; İbn el-Fakih, Muhtasar Kitab el-Buldan, 

s. 93-IOI. 

ı 83 İbn Kesir, Tefsir el-Kur'an, C. 1, s. 563; Ebu el-Leys es-Seınarkandi, Tefsir el-Kur'an el

Kerim Bahr el-'ulı1m, C. I, s. 233-234; İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, C. I, s. 259 
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onun yaşamım beşeriyet kadınlanna üstün kıldı (3.35.42)184
. Meryem bütün 

hayatııtı Allah'a ibadete adadı ve İsa Mesih'e Kudüs'te hamile kaldı (19/16, 
22-23) 185

• Ona, İsa Mesih'in dünyada da ahirette de şerefli kılınacağı müjde
lendi (3/45)186

• Kudüs'te İsa Mesih, beşikte iken insanlarla konuştu (3/46). 
İsa, annesiyle birlikte bu kutsal şehirde yaşadı (23/50) 187

• Aynca o, mesajını 
orada tebliğ etti ve ölüleri diriitme gibi mucizelerini topluma burada gösterdi 
(3/49). Nihayet, göklere Kudüs'ten yükseldi (3/55; 41158) 188

• Bu halkla ve 
peygamberlerle ilgili yukanda zikredilen kıssalar ve olaylar Kudüs 'te mey
dana gedi. 

Kudüs 'te Meydana Gelen olaylarla Alaka/ı Kıssalardan Bahseden Ayetler 
Bu olaylar iki kategoriye ayrılabilir. Birincisi, İslam gelmeden önce 

vuku bulan olaylar. İkincisi ise İslam'ın gelmesinden sonra meydana gelen 
olaylar. 

İslam gelmeden önce Kudüs 'te meydana gelen olaylar: bu kategoriye 
giren üç olay vardır. Birincisi; Kur'an'da 2/114, 259 ve daha önce tartışılmış 
olan 17/4-7. ayetlerde anlatılan Kudüs'ün tahrip edilmesi. İkincisi ise, aynı 
zamanda daha önce de tartışılmış olan 106/1-2. ayetlerde geçen Kudüs'ün de 
dahil olduğu Biladeş-Şam'a Kureyş kervanlanmn seyahat etmesi. 

İslam 'ın gelmesinden sonra Kudüs 'te meydana gelen olaylar: Bu kate
goriye gire üç olay vardır. Birincisi, 17/1 ayete ilişkin olarak daha öncede 
tartışılan peygamberin Kudüs'e gece yolculuğu (İsra). İkincisi, 2/142-150. 
ayetlerine referansla daha önce de tartışılmış olan kıblenin (naınazın yönü) 
Kudüs'ten MekJ<:e'ye dönüşmesi. Üçüncüsü ise, Bizans'ın mağlup olması ve 
Kudüs'ün Parisilerin eline geçmesi, Kur'an hicretten önce miladi 622 yılında 
Kudüs şehrini ele geçiren Farisiler tarafından Bizans ordusunun mağlup 
edilmesinden bahseder. 

Ayetin anlamı şöyledir: 'Ruınlar, Farisiler tarafından yenilgiye uğratıl
dılar. En yakın topraklarda (Bilad eş-Şam: Suriye, Ürdün ve Kudüs'ün de 
dahil olduğu189 Filistin), onlar 3 ila 9 yıl içerisinde tekrar galip gelecekler 
(3011-3). 

'En yakın topraklarda' cümlesi, 614 veya 615 yıllannda Farisi ordulan 
ile savaşin başladığı Kudüs'ü de içine alan Biladeş-Şam olarak yoruınlandı. 
Şehir, yakıldı ve yağınalandı, Hıristiyanlar katledildi, kiliseler yakıldı. Bun
dan başka, dönemin Bizans imparatoru Herakliyus, Kudüs 'ün de dahil oldu-

184 Bkz., İbn el-Fakih, Muhtasar Kitab el-Buldan, s. 93-94. 
185 Muhammed b. Huseyn ei-Kumıni, Tefsir Öara'ib el-Kur' an, C. 4, s. 1 09; el-Kurtubi, el-

Cami', C. ll, s. 60. 
186 Bkz., İbn el-Fakih, Muhtasar Kitab el-Buldan, s. 93-94. 
187 İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 3, s. 408. 
188 İbn Kes ir, Tefsir el-Kur' an, C. J, s. 909-91 O. 
139 el-Kurtubi, el-Cami', C. 14, s. 5; İbn Abd es-Salaın, Tefsirel-Kur'an, C. 2, s. 521. 
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ğu Suriye şehirlerini 19° Farisilerden geri aldı ve Miladi 628 yılının Mart 
ayında İstanbul'da zaferini kutladı ve Emessa'dan Kudüs'e yaya olarak yü
rüdü191. Gördüğümüz gibi, bu olayın Kudüs'e referansı, sağlam ancak, müp
hemdir. 

Kur'an'da Kudüs'e Müphem Ancak İlıtirnal Dahilinde Olmayan 
Referanslar 
Kur'an'da Kudüs'e referansı müphem olan fakat, ihtimal dahilinde ol-

mayan bir çok ayet vardır. 
ibadet Yerleri İle Alakah ifadeler Kullanarak Kudüs 'e işaret Eden Ayetler 
Bu ifadeler aşağıda tartışılıyor. 
Mesiicid Allalı (Allah 'zn Mescitleri) Kur'an, 2/114. Mescit kelimesi, 

iyelik zamiri yapısında çoğul bir isim olarak zikredilir. Ayetin anlamı şöyle
dir: 'Allah'ın mescitlerinde onun adımn arnlmasına (namazlar ve dualar·vb.) 
engel olan ve onlann harap olmasına çalışandan daha zalim kim vardır! Ger
çekte, onlann Allah'ın mescitlerine korkarak girmeleri gerekir'. 
. . Bu. aY_ette mescitlerin ( c~mil~D:ı) v~ halkın adı a7ı~ça zikr~dilm~di~i 
ıçın, tefsırcıler, onlann yerlen ve ısırnlen konusunda ıhtılaf etmışlerdır1 -. 
Tefsirle ilgili literatür başlıca iki yorum ortaya koymaktadır. Bir yandan 
çoğul bir isim olan mesacit kelimesi, farklı bir dini benimsemiş herhangi bir 
kişi tarafından tahrip etmeye bir hedef olarak yeryüzünde herhangi bir mes
cide uygulanabilir. Bu _şörüş, iki müfessir el-Cassas ve el-Harrall tarafından 
da desteklemnektedir19 . Diğer taraftan ise başka müfessirler de çoğul bir 
şekilde zikredilmiş olan Mesacit kelimesinin belirli bir camiye işaret ettiğine 
inamnaktadırlar. Bununla beraber, ayette işaret edilen doğru mescit konu
sunda bu müfessirler arasinda da-ihtilaflar söz konusu idi. 

Bu konuda üç farklı görüş ileri sürülmektedir: 
1. Burada işaret edilen mescitler, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Me

dine'deki Peygamber Mescididirler. Kıblenin Kudüs'ten Mekke olarak de
ğiştirildiği zaman, Yahudiler, her iki mescidi de tahrip etmeleri için baz~ 

190 Şam, MS. 61 I ile 613 veya 614 tarihleri arasında Faıisilerin Bizanslılara karşı kazanmış 

olduğu zaferler döneminde Farisileri n eline geçmiştir. Günümüzde Şam'ın güneyine 106 

km. olan Havran'ın belli başlı kasabası Der'ah; Adhri'at kasabası yağınalandı ve bölgede

ki zeytin bahçeleri tahrip edildi. Bkz., F. Buhl-N. Elisseft: 'Adhıi'at', El2
, C. 1, I 94. 

ıgı Yusuf'Aii, The Holy Qur'an, Translation, s. 1074. 
192 et-Taberi, Cami' el-Bayan, C .. \, s. 545. 
193 Ahmed b. Ali Ebu Bekr el-Cassas, Ahkam el-Kur'an, C. 4, (Beyrut: Dar el-Kutub ei

İimiyye I 996), s. 6 1-62; Muhammed b. Ahmed ei-Kurtubl, el-Caıni' li Alıkanı el-Kur' an, 

ed. Muhammed b. İbrahim el-Hafnavi-Muhammed Hamid Osman, C. 2, (Kahire: Dar el

Hadis I 994), s. 84; el-Buka!, N azın ed-Durar, C. I, s. 225. 

_.----:··· 
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müsrikleri kışkırtıyorlardı. Bu görüş, er-Razi tarafından da benimsemnekte
dir194. , 

2. işaret edilen mescidin ayın zamanda Mekke'deki Mescid-i Haram 
olduğu görüşü İbn Kesir tarafından da tercih edilmiştir. Mekke'deki müşrik
ler, değişik putlara 195 ibadet ederek, Mescid-i Haram ve onun Ka'besine 
maddi zarardan daha ziyade manevi tahribe sebep olmakta ve orada gerçek 
Allah'a ibadet etmekten Müslümanlan alıkoyuyorlardı. Eğer müşrikler, 
Ka 'benin mutlak varlığına ve kutsiyetine zarar vermiş olsalardı, müşrikler 
sadece Araplar arasında şiddetli bölümnelere sebep olurlardı 196 . 

3. Bununla beraber, Taberi ve diğer birçok müfessirler ise, diğer görüş
ler arasında burada işaret edilen mescidin, ilk defa Nebukadnezzar ve daha 
sonra M.S. 70 yılında Titus döneminde olduğu gibi birçok Bizanslı ile mes
cidin yerine saygı duymayan bazı Hıristii'anlar tarafından tahrip edilen mes
cidin Beyt el-Makdis (el-Kudüs Camii) 19 olduğunu ileri sürmektedirler. İbn 
Kesir198, er-Razi 199, ve el-Cassas bu görüşe katılmamalanna karşılık, Taberi 
ise bu görüşü tercih etmektedir200. Taberi'nin bu görüşü tercih etmesinin 
sebeplerini şöyle sıralamaktadır: Birincisi, İbn Abbas ve Katada bu görüşü 
desteklemektedirler. İkincisi, Müşrikler, aksine Kabe'yi yüceltmelerine kar
şılık, asla onu tahrip etmeye çalışmadıkları için, buradaki referans, Kabe 
olamaz. Üçüncüsü ise, ayetlerin konteksi ve bu ayetin öncesi ve sonrasındaki 
ayetler, müşriklerden değil, kitap ehlinden bahsetmektedir201 . 

el-Cassas, er-Razi ve İbn Kesir, Yahudilerin202 ve Müslümaniann ol
duğu kadar Hıristiyanlann da bu yere saygı duyduklan temel nedeninden 
dolayı Taberi'ni.I1(.görüşüne karşı çıkmaktadırlar. Her şeyden önce bir kimse, 
yeryüzünde belirli bir mescidi değil ancak, daha çok Kudüs'teki el-Aksa 
Camiini de içine alan bütün mescitlere genel olarak uygulanabilir bir kelime 
olarak 'mescitler' kelimesine ilişkin olarak el-Cassas ve el-Harrall tarafından 
kabul edilen birinci görüşü tercih etmeye meyillidir. Bundan başka, bu ayet 
genel anlamda umuma ait bir camide veya Allah'a ibadete tahsis edilmiş bir 
yerde ibadet özgürlüğü ilkesini tesis etmektedir203 . Bu sebeple bu ayetin 
Kudüs'e referansı müphem ancak, ihtimal dahilinde değildir. 

194 er-Razi, et-Tefsir ei-Kebir, C. 4, s. ll. 
195 İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 1, s. 196. 
196 Yusuf 'Ali, The Holy Qur'an, Translation, s. 49, dipnot no. 117. 
197 et-Tı:beri, C:ırrıi' el-Beyan, C. 1, s. 545; el-Vahidl, Esbiib en-Nuzul, s. 36; el-Kurtubi, el-

Cami', C. 2, s. 84; el-Hazin, Lubiib et-Te' vii fı Ma' ani et-Tenzil, C. 1, s. 131. 
198 İbn Kes ir, Tefsir el-Kur' an, C. 1, s. ı96. 
199 er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, C. ı, s. 364. 
200 ei-Cassas, ei-Ahkam eı-Kur'an, C. ı, s. 61. 
201 et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. ı, s. 547. 
202 ei-Cassas, eı-Ahkam el-Kur' an, C. ı, s. 61. 
203 Yusuf' Ali, The Ho Iy Qur'an, Translation, s. 49, dipnot no. ıı7. 
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Ff Buyiitin (evlerde) Kur'an 24/36. 
Bu ayetin anlamı şöyledir: 'Bir takım evlerdedir ki (camilerde), Allah 

(o evlerin) yüceltilmesine ( temizlenmesine ve şerefli kılınmasına) ve içlerin
de isminin anılmasına izin vermiştir'. Bu ayetteki Fi Buyütin (evlerde) zarf 
cürnleciği, bütün yerleri sırf ibadete tahsis etmek için nekre bir isim kullanı-

~larak zikredilir. Fakat Kurtubi gibi bazı müfessirler, diğer görüşler arasında 
üç özel caminin ve ibadet yerlerinin özellikle şerefli kılındığını zikretmekte
dirler. Bu yerler şunlardır: 

l.Üç Kutsal Cami (Mekke'deki Ka'be, Medine'deki Mesicid-i Nebevi 
ve Medine'de ilk inşa edilen caminin (Kuba Mescidi) yanı sıra, Kudüs'teki 
Mescit Beyt el-Makdis (Kutsal Mabet)'tir. 

2.Peygamberin özel daireleri (el-Hucurat) 
3. Kudüs Evleri204. Bununla beraber, Kurtubi, F1 Buyütin (evlerde) zarf 

cürnleciğindeki referansın, ayetin konteksinin herhangi bir özel yere zımnen 
işaret etmediğinden yeryüzündeki bütün ibadet yerleri ile bütün camilere 
işaret ettiği görüşünü tercilı etme eğilimindedir. Yukarıda zikredilen ayetirı 
geri kalan bölümünün anlamı şöyledir: 'Oralarda sabahlan ve akşamlan 
Allah'ın adı tespih edilir'. El-Kurtubi'nin görüşü daha makul ve ayetirı 
konteksine uygun olduğu görünmektedir. Bu sebeple, ayetin Kudüs'e refe
ransı müphem ancak, ·ihtimal dahilinde değildir. 

Kıbleten (Namaz Yönü) Kur'an 10187) 
Yukanda zikredilen ayetirı anlamı hakkında müfessirler değişik görüş

lere sahiptirler. Bazılan,.o(!yetin 'halkımz için Mısırda (Musa'ya emir) evler 
(ikametgahlar) yapı_n ve evlerinizi (ikametgahlanmzı) sizin için ibadet edile
cek yerler olarak kılın' anlamına,geldiğini ifade etmektedirler205. Bu yoruma 
göre, Büyüt kelimesi, evler (ikametgahlar) anlamına gelir ve Kıble kelimesi 
de bir ibadet yeri anlamına gelir. Bununla beraber, Kurtubi206 ve diğer mü
fessirle?07 ise ayetirı, ' halkımz için Mısır'da evler yapın ve camilerirıizirı 
yüzünü, bir namaz yönüne (Kudüs veya Mekke'deki) çevirin' anlamına gel
diği görüşünü desteklemektedirler. Bu yoruma göre, Büyüt kelimesinin an
lamı, daha önce tartışılan 24/36'daki ayetin anlamında olduğu gibi 'camiler' 
anlamına gelmekte ve bu ayette bir namaz cilıetine yüzü çevirmek için yapı
lan yorum, burada Kudüs veya Mekke olarak yorurnlamr. Üstelik Kurtubi, 
yüzü çevirmek için ernredilmiş olduklan tam yerin Mekke veya Kudüs olup 
olmadığına ilişkirı olarak bize herhangi bir tercilı sunmamaktadır. Hatta ikin-

204 el-Kurtubi, el-Cami', C. 12, 176. 
205 er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, C. 17, s. 147-148; İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, C. 2, s. 

75; et-Taberi, Cami' el-Beyan, C. 1 i, s. 106-107. 
206 el-Kurtubi, el-Cami', C. 8, s. 237; İbn Kesir, Tefsir el-Kur' an, C. 2, s. 693-694. 
207 er-Razi, et-Tefsir el-Kebir, C. 17, s. 147-148; İbn Abd es-Salam, Tefsir el-Kur' an, C. 2, s. 

75. 
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ci görüşün birincisinden daha sağlam·olduğu görünmektedir: Çünkü, Büyı1t 
kelimesi açıkça camilere işaret etmektedir. Bununla beraber, yüzü çevirmek 
için emredildikleri cih~ti tespit etmek çok güç görüiUlJ.ektedir. .Bu sebeple, 
bu ayetin Kud\!s'e referansı müphem ancak, ihtimal dahilinde değildir. 

Kudüs 'e İşarette Yer lfadeleri Kullanan Ayetler 
Bu kategoriye giren sadece tek bir ayet vardır. Bu ayet, 23/50. ayettir. 

Bu ayettekullanılan yer ifadesi; 'rabvatin zatin kararin ve ma 'in' (yüksek bir 
yer, emniyet ve suları akan bir dinlenme yeri) Kur'an, 23/50. Bu ayetin an
lamı şöyledir: 

'Biz, Meryem'in-oğlunu ve annesini bir işaret kıldık ve onları emniyet 
ve sulan akan bir dinlenme yeri olan yüksek bir yere yerleştirdik'. 

Hem Taberi hem de İbn Kesir, bu yüksek yer ve sulan akan güvenli 
Y_erin ma~alli i?.in bize farklı yorumlar ve riv~ırsetler vermektedirler. ?nların 
nvayetlerıne go re bu yerler; Şam, er-Ramla- veya Beyt. el-Makdıs (Ku
düs'teki)'dir. Bir yandan Taberi, bol akan sulara sahip olmadığından dolayı, 
bu yerin er-Ramla olamayac::ığını ifade etmesine karşılık, diğer yandan İbn 
K esir, bu yüksek yerin Kudüs 'te bulundu~unu zikreden gelenekçi müfessir
lerden Katada'nin görüşüne katılmaktadı? 9

. Ayetin konteksinden Kur'an'da 
işaret edilen tam yeri tespit etmenin çok güç olduğu görünmektedir. Bu se
beple, bu ayetin Kudüs'e referansının müphem ancak, ihtimal dahilinde ol
mayan bir referans olarak kabul edilmesi gerekir. 

Kudii.(e işaret Ederken Eskatolojik Olaylardan Bahseden Ayetler 
Bu makalenin başında da ifade edildiği gibi, Kudüs İslam da dahil üç 

monoteistik dinde de eskatolojik olaylara bir yer oldu. Bu durum, eskatolojik 
olaylarla ilgili aşağıdaki Kur'an ayetlerine yapılan yorumlarda açık bir şekil
de görülebilir. 

Mekônin Garibin (Yakm Bir Yer) Kur'an 50/41 ve Yevnıe Teşakkaku 
el-Ard 'anlııan (Yelyüzü Onların Üzerinden Yarılacak) 50/44. 50/41. ayetin 
anlamı şöyledir: 'Çağıran kimsenin yakın bir yerden çağıracağı günde dinle 
(kulak ver)' ve 50/44. ayetin anlamı ise şöyledir: 'O gün yer yarılır, onların 
üzerinden süratle yarılıp, açılır. Bu, bizim için kolay olan bir toplanma (ha
şir) olacaktır'. M ekanin Garibin (Yakın Bir Y cr) 50/41 ve el-ard (yeryüzü) 
50/44. ayetlerdeki ifadelerin her ikisi de Kudüs'e ve Kubbetü's-Salıra'ya 
referans olarak yorumlandı210 Bundan başka, bu ayetlerde zikredilen 

"us cr-Ranı!a. ['ili~tiıı'dc bir ka~ab:ı idi ki. Kudüs'ün hatı-kuzey batısııı·ı 40 kııı.'25 mil u;ak

lıkt:ı qJıi!ck yt:ı a:ııı.ıkt.ıydı. Gi.inünıü;.dc israil.i:ı Hdı•.ı\'Ot ilc l.ııd (Ludd) bsahaları ara

sın,!u 'cr ;ılnıakı.ıdır. B k/ . A. Zysow, · AI-RaıııiJ', E! 2
, C. VI 1 l. s . .:123-424. 

2-_ı-1 Bk1 . Jhn Kc:~ir, fcL·-ir el-Kur·:.ın, C. 3, s. 4P7-40~: t:t-Taberi. Ct~ıııi· el-Bayan, C. lO, ~. 
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... . 
eskatolojik olaylar Kudüs'te meydana gelecek. Müfessir Ebu Hayyan, bu 
görüşü destekleyecek güvenilir bir rivayet olmadığı için bu yorumu reddet
mektedi?11. Eskatolojik olaylarla ilgili bir ayeti yorumlarken, bir müfessir 
için ya Kur'an'dan ya da hadis literatüründen onu desteklemek temel pren
J>iptİi12. Ayetlerde buna herhangi bir delil olmadığından, bu ayetlerin Ku
düs'e referansının müphem fakat itıtimal dahilinde olmadığını söylemek 
daha mantıklı görünmektedir. 

Surin Lehu Babun (Kapı/ı Bir Duvar) Kur'an 57/13. Bu ayetin anlamı 
şöykdir: 'Münafık erkeklerle münafık kadınlann, müminlere: Bizi bekleyin, 
nurunuzdan bir parça ışık alalım, diyeceği günde kendilerine: Arkanıza dö
nün de bir ışık arayın! denilir. Nihayet onlann arasına içinde rahmet değil, 
azap bulunan kapılı bir duvar (sur) çekilir'. Bu ayetlerdeki duvar ve kapı ile 
ilgili olarak müfessirler iki' yorum zikretmektedirler. 

Duvar, Kudüs'teki el-Aksa Camiindeki kapının yanı sıra doğu duvan
na işaret etmektedir. Peygamberin Kudüs'e gece yokuğunda bu yerden ce
hennemİ gördüğüne ve bu sebeple, el-Aksa Camiine bakan vadiye cehennem 
vadisi adı verildiğine inanılmaktadı? 13 . 

Müfessirlerin çoğu, duvann ve onun kapısının ahirette münafıklarla 
mürninleri ayıran gerçek bir duvarla alakah olduğuna dikk~t çekrnektedirler. 
Katada'ya göre bu yer; el-Araf olarak adlandınlır214 • Onun, Kudüs'ün doğu 
duvan ile ilgisi yoktur. Bu müfessirler, zayıfb:r hadisten dolayı birinci görü
şe katılmaınaktadırlar. Bundan başka, aretlerin konteksi, ikinci görüş kadar 
birinci görüşü de desteklememektedi?1 . Bu sebeplerden dolayı, bu ayetin 
Kudüs'e referansının müphem ama ihtimal dahilinde olmadığının ifade 
edilmesi gerekir. " ·· 

Sonuç 
Bu makalede İslam'ın en kutsal metni, yani mübarek Kur'an'ı incele

yerek, İslam'da Kudüs'ün önemini metodik bakımdan tartışmaya ve tasvir 
etmeye çalıştık. 

ııı Ebu Hayyan ei-Endulusi, Tefsir ei-Bahr eiMuhit, C. 9, s. 543. 
211 Burada Hadis literatüründe eskatolojik olaylar için bir yer olarak Kudüs'ü konu alan bir 

çok güvenilir ri vayetin var olduğunun belirtilmesi gerekir. Bununla beraber, Ebu Hayyan 

doğrudan bu ayetleri açıklayan herhangi bir güvePilir rivayet bulamadığı için, onun görii

şünün tamamen bu ayetlerle sınıriandıniması gerek:r. 

ııJ el-Maverdi, erı-Nukat ve'I-'Uyun, C. 5, s. 475; Ebu Hayyan ei-Enduıtısi. Tefsir el-Balır 

cl-i\·luhit, C. :o, s. lOCı; cs-Suyutf, cd-Dun· cl-Marıthur ti Tefsir bi'I-Ma'ılıur, C. 8, (Bey

nH: Dar el-Fikr 1993 ). s. 55, cl-Kuı1.ubi, ci-Ca:ni·, C. ı 7. s. ı 0(1. 

:::ıJ ci-Mavertli, cn-Nt.k..ıt \·e·ı.·uyur.~ C. 5, ~ 4-:-5 
2

' 5 Ebu Hayyan eLf:r·duJ ı<. ·T~.<~ır ci-Bahı eJ~1uhit, C_ 10. s. 1~)(,~ İbn Kcsir, TcC'iir c~ 

Kur'an, C. 4. ~- 36(ı, !\ 1 ,dıa:ııırv' h. A!; ·~ş-Sa. kanı. Fet lı ci-K«dir cl-Cami' Bcyrı Funrıay 

cr-R!ı~ayn \c\1-D:raya fi 'ı:ııı ct-Tefsir, C. 5. (Bcyrut· Dar ci-Kutub cl-iııııiyye ı 994), s. 

2ı3-214. 
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Kur'an'da sadece tek bir ayet (17/1) Kudüs'teki el-Mescit el-Aksa (En 
U.zak Carni)'ya açık bir referansı ihtiva etmesine ve şehrin adı Kur'an'da 
açık bir şekilde zikredilmemesine rağmen,. Kur'an'da Kudüs'e referansın 
kesin ancak muhtemel olan veya müphem ama ihtimal dahilinde olmayan 
benzer referanslar vardır. Yaklaşık 70 ayet, bu iki kategoriden ikincisine 
girmektedir. Kudüs'e işaret etmek için Kur'an'da kullanılan ifadeler ve pey
gamberin kıssaları ile kutsal şehirde meydana gelen olaylar ayrıntılı bir şe
kilde tartışıld!. Kur'an'daki 'kutsal toprak' tenninolojisinin kesin olarak 
Kudüs 'e işaret etmediği kanaatine varıldı. Bu kavramlar, ya 'kutsal toprak
lardaki bütün bir bölgeye, ya Kudüs'e veya kutsal topraklardaki başka bir 
yere işaret ediyor olc.bilir. Bu sadece her ayetin konteksi ve bu ayeti açıkla
yan sahih hadislerle kararlaştırılabilir. 

Kur'an ve peygamberin sünnetinde ve İslam tarihinde kesin bir şekilde 
tesis edildiği gibi, Kudüs ve kutsal mabet, her Müslüman'ın inancında, zih
nindeve kalbinde en yüksek bir statüye sahip olduğundan, bu şehrin kaderi 
konusunda gelecekte herhangi bir yerleşirnci ve müzakereci nihai bir barış 
elde etmek için, bu önemli meseleyi hesaba katmak zorundadır. Gerçekte, 
Kudüs 'ün kutsal yerlerinde üç dini n özel menfaatlerinin yeterince tanınması 
gerekir ve onun geleceğinin müzakerelerle kararlaştırılınası gerekmekte
dir216. Yine de uınudumuz, bu saygın şehirde adil ve kapsamlı bir barışın 
hakim olacağı ve aynı zamanda üç dinin mensupları arasında işbirliğinin· 
sürdürüleceği yönündedir. 

:·· ~-\., 1\ . .:ıı_·ı, .\ınl·r!\~t~ and Jcnısalcfl). Fd . .l.·{'i.h ·1u~...kcı ... ı.ı:ı 1-~ .. _ı~~ı 1 :: ıı. ııyır, 

'::· '''!""''" ··;t:oıg.:ıc•wıı· Ct:nirt: tiır Cc•ıtı:ıı• 1 ı<:rary Arah .,•udı·.' Ci~rırgct(>\\ll 


