
"Kur'an'da Adı Geçen Mescid'ül Aksa Nerededir?" 

Bilindiği gibi Kur'an-ı Kerim'in Isra suresi'nin ilk ayetinde "Mescidü'l Haram"la birlikte 

"Mescidü'l Aksa" diye bir mescidin adı geçmektedir. Bu ayette Mescidü'l Aksa'da şu 

surette bahsediliyor: "Kulunu (Muhammed'i) -kendisine birtakım ayetlerini göstermek 

için- Bir gecede Mescidü'l Haram'dan çevresi mübarek kılınan Mescidü'l Aksa'ya 

yürütenin (Allah'ın) şanı ne yücedir." Şimdi söz konusu ayette anılan Mescidü'l Aksa'nın 

nerede olduğu ile ilgili bilgiler vermeye çalışalım. 

Bugün "Mescidü'l Aksa" denilince hemen Müslümanların aklına Emevi Halifesi Abdül-

Melik b. Mervan tarafından yaptırılan ve Mescidü'l Aksa diye adlandırılan Kudüs'teki 

Mescid gelmektedir. Bu mescid Davut ve Süleyman peygamberler tarafından inşa edilen 

Yahudilerin "ilya Mescid"i, Arapların "Mescidü'l mukaddes" ve "Beytü'l makdis" 

dedikleri mescidin yerine inşa edilmiştir. M.Ö.X. yüzyıldan beri burası bu isimlerle 

anılmıştır. İslam öncesi bütün tarihi kaynaklar Davut ve Süleyman peygamberlerin 

hatırası olan bu mescidi "İlya Mabedi" veya "Beytü'l Makdis" diye tasvir etmiş ve 

anmışlardır. Cahiliye devri Arap şairleri de şiirlerinde bu mescidin adını böyle 

anmışlardır. Tarihte birkaç defa tahrip edilmiş ve Yahudiler tekrar tecdid etmişlerdir. Son 

olarak da Romalı General Titüs bu kutsal mabedi yıkmıştır. Müslümanlar Hz. Ömer 

zamanında Kudüs'ü fethettiklerinde bu mescid harap bir durumdaydı. Hz. Peygamberin 

hadislerinde buranın adı "Mescidu İlya" ve "Mescidu Süleyman" diye zikredilmiştir. 

Hicretten yaklaşık 90 yıl sonra Abdü'l-Melik b. Mervan harap durumda olan bu mabedin 

üzerine bugün "Mescidü'l-aksa" diye bilinen mescidi inşa etmiş ve politik bazı 

mülahazalarla üzerine bugün "Mescidü’l Aksa" adı verilmiştir. O burayı Peygamberler 

makamı olduğundan dolayı Mekke'ye rakip hale getirerek Hac yeri yapmayı 

düşünüyordu. Çünkü o dönemde Hicaz bölgesi Abdullah bin Zübeyr'in elinde 

bulunuyordu. 

Şihab ez-Zühri'den rivayet edildiğine göre güya Hz. Peygamber demiş ki: "Ancak üç 

mescid için ziyaret seferine çıkılabilir. Bunlar Mescidü'l Haram, şu benim mescidim ve 

Mescidü'l Aksadır". Ezraki'nin rivayetlerinden anlaşılıyor ki bu hadisin aslı şöyledir: 

"Ancak üç mescid için sefere çıkılır. İbrahim'in mescidi (yani Kâbe) şu benim mescidim 

(Mescidü'l-nebi) ve Süleyman'ın mescidi (Beytül Makdis veya Mescidü ilya) Şihab ez-

Zühri ve arkadaşlarının Abdü'l-Melik b. Mervan'ın güttüğü siyasete meşruiyet 

kazandırmak için yukarıda anılan hadisi belirtilen şekle dönüştürmüştür. 

Abdü'l-Melik b. Mervan'ın yaptırdığı bu mescid "Mescidü'l Aksa" adıyla şöhret 

bulunca hemen bütün Müslüman bilginler, müfessirler, muhaddisler, tarihçiler ve 

diğerleri Kur'an-ı Kerim'de (isra Suresi 1. ayet) adı geçen (Mescidü'l Aksa" (en uzak 

mescid)nın Kudüs'teki Mescidü'l Aksa olduğunu bildirmişlerdir. Tarih boyunca böyle 

nakledile geldiği için bugün hemen bütün dünya müslümanları Kur'an-ı Kerim'de adı 

geçen "Mescidü'l Aksa"nın Kudüs'teki "Mescidü'l Aksa" olduğunu düşünmektedirler. Bu 

kabul Müslümanlar arasında bir Kaziye-i muhkeme haline gelmiştir. Bunun aksini 

düşünmek de imkânsız hale gelmiştir. 

Diğer taraftan "Mescidü'l Aksa" (en uzak mescid)nin anıldığı "İsra Ayeti'nin Hz. 

Peygamberin Miracı olayı ile de ilgisi kurulunca, Miraç olayını tasvir etmek amacıyla 

varid olan veya ihdas edilen muhtelif haberler, muhdes rivayetler halk kültürü içinde 

mevki tutmuştur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de adı geçen "Mescidü'l Aksa"nın Kudüs'teki 

mescid olduğu iman derecesinde kabul görmüştür.  Bu kabul bugüne kadar hiç 

sorgulanmamıştır. Ve sorgulanması akıllardan bile geçmemiştir. İlk İslam tarihçilerinden 

"Kitabu'l-Magazi" nin sahibi Vakıdi ve "Tarihu Mekke" nin yazarı el-Ezraki Mekke 

halkından derlemiş oldukları bazı haberlerden anlaşılmaktadır ki Hz. Peygamber ve 



Ashabı Medine'ye hicret etmeden önce Mekke'nin muhtelif yerlerinde mescidler inşa 

etmişlerdir. Veya bazı evleri mescid olarak kullanmışlardır. Bu mescitlerden biri de en 

uzakta Cirane Vadisi'nin yukarısında olmasından dolayı "Mescidü'l Aksa" diye 

adlandırılmıştır. Bu mescidi Kureyş'ten bir zat inşa etmişti. Hz. Peygamber'in bazen 

buraya gittiğini adı geçen kaynaklar bildiriyor. Hatta bir defasında Hz. Peygamber burada 

ihrama girerek "Mescidü'l Haram" a gelmiş ve Kâbe'yi tavaf etmişlerdi. Zaten İsra 

ayetinin mazmunundan da bu durum anlaşılmaktadır. Çünkü ayette Hz. Peygamber'in bir 

gecede Mescidü'l Haram'dan buraya yürüdüğü bildirilmektedir ki yaklaşık 8 km. bir 

mesafedir. Görüldüğü üzere Kur'an-ı Kerim bu mescide en uzak mescid anlamına gelen 

"Mescidü'l Aksa" demektedir. Çünkü bu mescid Mekke'deki mescidlerin en uzağında 

bulunuyordu. Oysa Cenab-ı Allah Rum suresinde Romalılarla İranlılar arasında Kudüs 

önlerinde meydana gelen savaştan bahsederken burayı "Edna'l-arz" (yakın yer) diye 

anmaktadır. (Rum suresi 3. Ayet). Bu duruma göre de Mescidü'l Aksa "Edna'l-arz" da 

olamaz. Keza ayette bu mescidin Kâbe gibi mübarek topraklarda olduğu ifade 

edilmektedir. Nitekim Al-i İmran suresinde (96. ayet) Mekke'nin mübarek bir yer olduğu 

ifade edilmektedir. Zaten Müslüman tarihçiler Kudüs'teki bu mescidin Emeviler 

tarafından inşa edildiğini kaydederler. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de Kudüs'teki bu 

mescidten söz edilmesi mümkün değildir. Mekke'nin fethinden sonra Kabe ve Mescidü'l 

Haram Müslümanların eline geçince Mekke'de bulunan diğer küçük mescidler bu arada 

Mescidü'l Aksa'nın yeniden ihyasına gerek kalmamış ve terk edilmiştir. Buna rağmen 

hicretten sonraki dönemlerde Müslümanlar bu mescidlerin yerinde teberruken namaz 

kılıyorlardı. 

Bu bildiride üzerinde durulacak olan bir mesele de şudur. Ezraki'nin "Tarihu 

Mekke"sinde ve Vakidi'nin "Kitalü'l-magazi"sinin kadim nüshalarında Mekke 

yakınlarında (Mescidü'l Haram'a 8 km. mesafededir.) Mescidü'l Aksa'dan söz ettikleri 

halde bu iki eserin sonraki asırlarda meydana getirilmiş bazı el yazması nüshalarında bu 

mescidin adı geçmemektedir. Ve bu mescidle ilgili bilgiler bu eserlerden çıkarılmıştır. Bu 

tahrifatın sebebi de şüphesiz Mescidü'l Aksa'nın Kudüs'teki mescid olduğu fikrinin 

yerleşmesi ve kabul görmesindendir. 

Bu durumda İsra suresinin 1. ayetinin miraç olayı ile ilgisinin bulunduğunu söylemek 

de güçleşmektedir. Oysa klasik kaynaklar bu ayetin miraç ile ilgisini öne sürmüşler ve bu 

ayeti öyle anlamaya çalışmışlardır. Halbuki yukarıda izah ettiğimiz bilgiler ışığında bu 

ayetin manası üzerinde düşünülecek olursa: Öncelikle bu ayet Hz. Peygamberin 

hayatından önemli bir kesitini gözler önüne sermektedir. (Milail Bayram, İktibas, 2001, 

274. sayı, 46-48. sayfalar.) 

 


