
NÜREDDiN b. SENTiMUR TÜRBESi 

NO reddin b. Sentimur Türbesi'nde içinde hacet penceresi 
ve inşa kitabesinin ver aldığı doğu cephesindeki nis 

de bulmak mümkündür. Nureddin b. Sen
timur Türbesi'nin mimari kuruluşu ile süs
leme detayları, yapıda çalışan kişilerin XIII. 
yüzyılda gelişen Anadolu'ya yönelik göç 
dalgasıyla Tokat yöresine gelmiş ustalar 
olabileceğini göstermektedir. 

Tokat yöresinde bulunan Nureddin b. 
Sentimur dönemine ait pek çok yapıda ya
lın halde bırakılmış pişmiş toprak bloklara 
rastlanmaktadır. Nitekim Tokat Sultan Ha
lef Hankahı'nın ( 691!1292) taçkapısında, 
Ebu Şems Hankahı'nda (68711288) tabha
ne odasından türbeye açılan pencerede ve 
Niksar Çöreğibüyük Tekkesi'nin giriş açık
lığındaki yuvarlak kemerin ara dolguların
da yapıya hareket vermek amacıyla pişmiş 
toprak kullanılmıştır. 

Niksar Çöreğibüyük Tekkesi ile Nured
din b. Sentimur Türbesi arasında daha sı
kı bağ kurmak mümkündür. Her iki yapı
nın giriş açıklığındaki kemer gerek biçim 
gerekse boyut olarak aynı şekilde düzen
lenmiş, iki yapıda da Firdevsl'nin aynı dört
lüğü kullanılmıştır. Bu benzerlikler kesin 
tarihi bilinmeyen, ancak süsleme detayla
rından XIV. yüzyılın başına tarihlendirilen 
Niksar Çöreğibüyük Tekkesi'nin öne sürü
len dönemde yapılmış olması ihtimalini 
güçlendirirken her iki yapıda aynı ustala
rın çalışmış olabileceğini de düşündürmek
tedir. 
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~ ZEYNEP DEMİRCAN 

NÜREDDİN ZENGi, Arslanşah 
( ı.P3 Qı.;,;~} ~...\ll..)~) 
Ebü'I-Haris ei-Melikü'I-Adil 

(ei-Melikü's-Said) Nuruddin Arslanşah 
b. İzziddin Mes'Cid 

b. Kutbiddin Mevdud Zengi 
(ö. 607/121 1) 

Musul atabegi 
(1193-1211). 

_j 

569'da ( 1173) doğdu. Musul Atabegi iz
zeddin Mes'ud b. Mevdud'un oğludur. Ba
bası, hastalığı ağırlaşınca Düneysir'de (Koç
hisar) Atabeg Mücahidüddin Kaymaz'ı ya
nına çağırarak kendisinden sonra yerine 
oğlu Nureddin Arslanşah'ın getirilmesini 
vasiyet etti. Hasta haliyle Musul'a ulaştı
ğında kardeşi Şerefeddin, atabeglik ken
disine verilmediği takdirde Eyyübl Hüküm
dan 1. ei-Melikü'I-Adil ile iş birliği yapaca
ğını söyleyip İzzeddin'i tehdit etti. Ancak 
Mücahidüddin Kaymaz'ın çabaları sonucu 
bu niyetinden vazgeçti. Mücahidüddin Kay
maz vasiyetnameye uygun olarak Nured
din Arslanşah'a biat edilmesini sağladı. 
Biat töreninden iki gün sonra izzeddin 
Mes'ud vefat etti. Nureddin Arslanşah 
kendisine yaptığı büyük hizmetten dolayı 
Kaymaz'ı vezirlik makamına getirdi. 

Nüreddin Arslanşah'ın hükümdarlığının 
ilk yıllarında yönetim Mücahidüddin Kay
maz'ın eline geçti. Amcası Nusaybin ve Sin
car atabegi ll. İmadüddin Zengl'ye bağlı 
kumandanlar Musul'a tabi bazı yerleri zap
tedince Nureddin Arslanşah buraların iade
sini istedi, fakat İmadüddin bu teklifi red
detti. imadüddin'in halefi ei-Melikü'I-Man-

sur Kutbüddin Muhammed de babasının 
kararında ısrar edince Nureddin Nusay
bin'i istilayakarar verdi ve kısa süren bir 
savaşın ardından Nusaybin'i ele geçirdi. 
Ancak savaştan sonra ortaya çıkan bir sal
gın hastalık yüzünden çok sayıda askerini 
yitirdi. Mücahidüddin Kaymaz da bu sıra
da hayatını kaybetti. Askerinin bir kısmı
nın ölmesi, bir kısmının da Musul'a geri 
dönmesi Nureddin'i güçsüz duruma dü
şürdü . Eyyubl Hükümdan ı. ei-Melikü'I
Adil, Kutbüddin Muhammed' e yardım için 
ei-Cezlre bölgesine gelince Nureddin Ars
lanşah, Nusaybin'i boşaltarak Ramazan 
594'te (Temmuz 1198) Musul'a geri dön
mekzorunda kaldı. Onun ayrılmasıyla Kut
büddin Muhammed yeniden Nusaybin'e 
sahip oldu. Aynı yıli. ei-Melikü'I-Adil, Ar
tuklu Hükümdan Hüsameddin YavlakArs
lan'a ait Mardin'i kuşattı. Nureddin Ars
lanşah, 595 yılının Ramazan ayında (Tem
muz 1199) Eyyübl ordusunu Mardin'den 
uzaklaştırmak için harekete geçti. Bu sı
rada el-Melikü'I-Efdal kendisine elçi gön
derip amcası ei-Melikü'I-Adil'e karşı ya
nında yer almasını istedi. Nureddin Ars
lanşah onun bu arzusunu kabul etti. ei
Melikü'I-Efdal, Dımaşk'ı amcası Adil'in elin
den almak için Mısır'dan yola çıkınca Adil, 
şehrin kuşatmasını oğlu ei-Melikü'I-Kamil 
Muhammed'e bırakarak Dımaşk'ın yeğe
ninin eline geçmesini önlemek için çok az 
sayıda bir orduyla Mardin'den ayrıldı. Bu
nun üzerine Nureddin Arslanşah, Kutbüd
din Muhammed ile Cezlre-i İbn Ömer Hü
kümdarı ll. Seyfeddin Gazi'nin oğlu Muiz
züddin Sencerşah'ı da yanına alıp Mar
din'e doğru yola çıktı. Müttefikler Şewal 
594'te (Ağustos ll 98) Mardin civarında 
karargah kurup şehri kuşattılar. Bir süre 
sonra şehri kurtarmak için gelen ei-Meli
kü'I-Kamil, Nureddin Arslanşah ve mütte
fikleriyle savaşa tutuştu. Ancak ağır bir ye
nilgiye uğradı ve Mardin'den ayrılıp Mey
yafarikin'e gitmek zorunda kaldı (7 Şewal 
595 1 2 Ağustos 1199). Bu olaydan sonra 
Artuklu Hükümdan Hüsameddin Yavlak 
Arslan'a Mardin'i ve bütün mülkünü geri 
veren Nureddin Arslanşah, Harran'ı ele 
geçirmek için geldiği Re'sül'ayn'da hasta
lanıp Musul'a döndü. 

Öte yandan Eyyübl Hükümdan ei-Meli
kü'I-Adil'in Kahire'ye girip kendisini büyük 
sultan ilan etmesi (595/1199) bölge hü
kümdarlarını endişeye düşürdü. Eyyubl
ler'in Halep Meliki ei-Melikü'z-Zahir ve Mar
din Artuklu Hükümdan Yavlak Arslan gibi 
hükümdarlar ülkelerine yapılacak bir sal
dırıya karşı Nureddin Arslanşah ile iş bir
liği yapmaya karar verdiler. Onların teklifi 



üzerine Nüreddin Arslanşah 597 Şabanın
da (May ı s 120 ı) ei-Melikü'I-Adil'in elinde 
bulunan ei-Ceiire'ye yürüdü. Sincar hü
kümdarı ve amcasının oğlu Kutbüddin Mu
hammed ile Mardin Hükümdan Yavlak 
Arslan da kendisiyle birlikte bulunuyordu. 
Nüreddin Arslanşah ordusuyla beraber 
Re'sül'ayn'a geldiğinde, Harran'da olan ei
Melikü'I-Adil'in oğlu ei-Melikü'I-Faiz'in elçi
leri yanlarındaki barış yanlısı büyük emlr
lerle birlikte Nüreddin'in huzuruna çıktı
lar. Nüreddin, aşırı derecedeki sıcakların 
etkisiyle ordusunda hastalık çıkması yü
zünden onlarla o sırada sahip oldukları · 
yerlerin yine kendilerinde kalması şartıy
la antlaşma yaptı. Daha sonra ei-Melikü'I
Adil de söz konusu antlaşmaya bağlı ka
lacağına dair söz verince geçici bir zaman 
için hükümdarların sahip olduğu bölgeler 
güvenliğe kavuştu. 

Nüreddin Arslanşah ile amcasının oğlu 
ei-Melikü'I-Mansür Kutbüddin Muhammed 
arasındaki düşmanlık sona ermiş ve bir 
dayanışma sağlanmıştı. Muizzüddin Sen
cerşah'ın da bu dayanışmada yer alması 
ei-Melikü'I-Adil'i rahatsız etti ve bu üçlü 
cepheyi bozmanın yollarını aramaya baş
ladı. Hutbeyi kendi adına okumalarını sağ
layarak Kutbüddin ve Muizzüddin'i yanına 
çekmeyi başardı. Bunun üzerine Nüreddin 
Arslanşah, Kutbüddin'in elinde olan Nu
saybin'e yürüyüp şehri zaptetti (Şaban 
600 1 N isan 1204). Kaleyi de ele geçirmek
te iken Erbil Atabegi Muzafferüddin Kök
böri'nin Musul bölgesine saldırdığını. Ni
neva'yı yağmaladığını öğrendi. Kuşatmayı 

kaldırıp hemen Musul'a dönmek için yola 
çıkan Nüreddin Arslanşah, Beled şehrine 
geldiğinde Kökböri'nin geri döndüğünü , 

ülkesinde yaptığı yıkımın abartılarak ken
disine anlatılmış olduğunu gördü. Ardın
dan Sincar Atabegliği'ne ait Tel A'fer'e yü
rüyerek şehri kuşatıp ele geçirdi. 

Bu sırada Meyyafarikin hükümdan ve ei
Melikü'I-Adil'in oğlu ei-Melikü'I-Eşref MO
sa. Kökböri, Artuklu Hükümdan Nasırüd
din Mahmud ve Muizzüddin Sencerşah'ın 
kendisine karşı Kutbüddin Muhammed'in 
yanında yer aldıklarını öğrenen Nüreddin, 
Tel A'fer'den yola çıkıp Büşera'da karargah 
kurdu. Askerlerinin pek çoğunun, ihtiyaç
l arını karşılamak için çevre köylere dağıl
dıkları sırada saldırıya maruz kaldı ve ağır 
bir yenilgiye uğrayarak sadece dört kişiyle 
Musul'a dönebildL ei-Melikü'I-Eşref ve müt
tefikleri başta Beled şehri olmak üzere 
çevreyi vahşice yağmaladılar. Arslanşah, 
Tel A'fer'i geri verip onlarla barış antiaş
ması imzalamakzorunda kaldı (601 / 1204). 
60S'te ( 1208-1209) ei-Melikü'I-Adil'in oğul-

larından birinin Nüreddin Arslanşah'ın kı

zıyla evlenmesinin ardından Arslanşah ile 
Adil arasında bir antlaşma sağlandı. Buna 
göre Adil, Kutbüddin Muhammed'in, Ars
lanşah da Sencerşah'ın topraklarına sahip 
olacaktı. 

Atabegliğin başşehri Sincar'ın da elin
den çıkacağını düşünen Kutbüddin Mu
hammed, Adil' e karşı hem Nüreddin Ar
sanşah'tan hem de Muzafferüddin Kök
böri'den yardım istemeye karar verdi. Bu 
amaçla oğlunu önce Musul'a, ardından Er
bil' e gitmek üzere yola çıkardı. Kutbüd
din'in oğlu, Musul'a gidip Nüreddin Ars
lanşah'a babasının arzusunu bildirdikten 
sonra Erbil' e geçerek Kökböri'ye durumu 
açıkladı. Kökböri yanında büyük bir itiba
rı olduğunu düşünerekAdil'e bir elçi gön
derdi ve Sincar'ın Kutbüddin'e bırakılma
sı için ricada bulundu. Ancak ei-Melikü'I
Adil kararından vazgeçmedi. Bu haber üze
rine Kökböri, Arslanşah'a yanaşarak onun
la bu konuda bir anlaşma zemini bulmaya 
çalıştı. Bu sırada Adil, Arslanşah'ın kendi
sine yardımcı bir ordu göndereceğini bek
lerken Kökböri ile Arslanşah aralarında an
laşarak Kutbüddin'in yanında yer aldılar. 
Kökböri askerlerini toplayıp Musul'a gel
di, Arslanşah da ordusunu hazır bir duru
ma getirdi. Musul'da bir araya gelen iki 
hükümdar Sincar'a yürüyüp Adil ile he
saplaşmaya karar verdi. Kökböri, Nured
din Arslanşah ile anlaşma yaptıktan sonra 
iki kızını onun oğullarıyla evlendirdi ( 605/ 
1208-1209). Ancak Abbasl Halifesi Nasır
Lidlnillah'ın aracılığıyla taraflar arasında ba
rış sağlandı. Yapılan antlaşmaya göre Sin
car yine Kutbüddin Muhammed'e bıra
kılacak ve ei-Melikü'I-Adil'in ele geçirdiği 
bölgeler kendisinde kalacaktı ( 606/1209-
10) . 

Nüreddin Arslanşah, hastalığı esnasın
da artık hayatından ümidini kestiğinden 
kendisinden sonra atabegliğin o sırada on 
yaşında bulunan oğlu ei-Melikü'I-Kahir ll. 
izzeddin Mes'Qd'a verilmesini vasiyet et
ti. Devlet adamlarına. askerlere ve halkın 
ileri gelenlerine ona bağlı kalacaklarına da
ir yemin ettirdi. Küçük oğlu lll. imildüd
din Zengl'ye de Musul yakınlarındaki Akr 
ve Şüş kalelerini ve bu şehirlere bağlı bel
deleri verdi. İki kardeş büyüyüp idareyi ele 
alıncaya kadar devlet işlerini yürütme gö
revini babasının kölesi ve üstadüddarı Bed
reddin Lü'lü'ün üstlenmesini istedi. 29 Re
ceb 607'de ( 16 Ocak 1211) Musul yakınla
rında vefat eden Nüreddin Arslanşah, Şii

filler için sarayının karşısında yaptırdığı 
medresenin haziresinde defnedildi. 

NÜREDDİN ZENCI, Mahmud 

izzeddin İbnü'I-Eslr, Arslanşah'ın ei-Me
likü'I-Kamil'in Mardin'den ayrılmasından 
sonra hiçbir engel yokken şehri kendi ha
kimiyeti altına alınayıp eski sahiplerine 
iade ettiğini kaydederek erdemli bir hü
kümdar olduğunu söyler; hayır işlerine koş
tuğundan, halkına iyiliklerde bulunduğun
dan ve atabeklik ailesine yeniden saygınlık 
kazandırdığından söz eder. Dönemin bü
yük sultanı olan Eyyübl Hükümdan ei-Me
likü'I-Adil'in yalnız Nüreddin'den çekindiği 
anlaşılmaktadır. Nüreddin Arslanşah'ın ge
riye bıraktığı önemli mimari eser hazire
sine defnedildiği Şafii Medresesi olup bu 
medrese dönemin en güzel eserlerinden 
biridir. Zengl ailesi Hanefi mezhebine men
sup olduğu halde Nüreddin Arslanşah'ın 
Şafii mezhebine geçtiği rivayet edilir (İbn 
Hallikan , ı. 193) 
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NÜREDDiN ZENGi, Mahmud 
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Ebü' l-Kasım (Ebü'l-Muzaffer) 
ei-Melikü'I-Adil eş-Şehid NOruddm 
Mahmud Zengi b. İmadiddm Zengi 

b. Kas!middevle Aksungur 
(ö. 569/11 74) 

Dımaşk ve Halep atabegi 

L 
(1146-11 74). 
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17 Şewal S11'de (ll Şubat 1118) Halep'
te doğdu . Yazısının güzel olması, çok oku
ması, hadis ezberleyip r ivayet etmesi ve 
fıkıh bilgisiyle ilgili rivayetler onun iyi bir 
eğitim aldığını gösterir. Gençlik dönemin
de askeri bakımdan temayüz ettiği ve ba
bası imadüddin Zengl'nin yanında zaman 
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