
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. 
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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). 

_j 

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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zaman savaşlara katıldığı bilinmektedir. 
İmadüddin Zeng'i, Ca'ber Kalesi'ni kuşat
tığı sırada kölesi tarafından öldürülünce 
(5 Reblülahir 54ı 1 ı4 Eylül ı ı46) Nured
din bazı em'irlerle Halep'e gelip şehre ha
kim oldu. Büyük kardeşi I. Seyfeddin Gazi 
başşehir Musul ve dolayiarına hakim olun
ca (ı ı 46- ı ı 49) İmadüddin Zeng'i'nin dev
leti bir bakıma ikiye bölünmüş oldu. Bu sı
rada Kuzey Suriye ile Güneydoğu Anado
lu'nun bazı şehirleri Nureddin'in eline geç
t i. Hükümdarlığının ilk yıllarında Vezir Mü
cahidüddin Kaymaz'dan yardım gördü. 

İmadüddin Zeng'i'nin ölümünün ardın
dan Ba'lebek şehri Dımaşk Atabegliği'ne 
geçti, şehrin yöneticisi Necmeddin Eyyub 
da Dımaşk Atabegliği'nin hizmetine girdi. 
Kardeşi Ş'irkuh ise Nureddin Mahmud'un 
yanında yer aldı. Nureddin Mahmud, hü
kümdarlığının ikinci yılında Artah ve Ke
ferlasa gibi şehirleri Haçlılar'ın elinden al
mayı başardı . 

ll. Joscelin, İmadüddin Zeng'i'nin ölüm 
haberini alınca Urfa'nın iç kale dışındaki 
kesimlerini zaptetti. İç kalede direnişlerini 
sürdüren İslam askerleri Nureddin Zen
g'i'den yardım istedi. Nureddin'in yaklaş
ması üzerine ll. Joscelin kaçtı ve Urfa ye
niden müslümanların eline geçti. Bu du
rum Avrupa'da büyük yankı yaptı. Papa 
lll. Eugenius, Fransa Kralı VII. Louis'ye ve 
bazı şövalyelere mektup göndererek onla
rı yeni bir Haçlı seferine yönlendirdi. Böy
lece ll. Haçlı Seferi'ne katılan ordular 543 
(1148) yılının ilkbaharında Filistin'de yerli 
Haçlılar'la birleşerek Dımaşk'ı kuşattılar. 

Dımaşk'taki idareciler ı. Seyfeddin Gazi'
den yardım isteyince kardeşi Nureddin 
Mahmud'u yanına alan Seyfeddin Gazi yar
dıma gitti. Haçlılar daha sonra Halep üze
rine saldırıya geçmek istedilerse de Nu
reddin daha hızlı davranarak onları Yağ
ra'da ağır bir yenilgiye uğrattı ve ele ge
çen büyük ganimet ve esirleri Seyfeddin 
Gazi, Abbas! Halifesi Muktefi- Liemrillah 
ve Irak Selçuklu Sultanı I. Mesud arasında 
paylaştırdı. 

Musul Atabegi I. Seyfeddin Gazi ölünce 
(544/ ı ı 49) yerine kardeşi Kutbüddin Mev
dud getirildi. Bu sırada Sincar'ı ele geçiren 
Nureddin Mahmud ile Mevdud bir sava
şın eşiğine geldiler. Vezir Cemaleddin el
isfahan'i'nin çabaları sonunda Sincar'ın Kut
büddin Mevdud'a, Humus ve Rahbe'nin 
Nureddin Mahmud'a bırakılmasıyla barış 
sağlandı . Bu antlaşmayla Sincar hazinesi 
de Nureddin Mahmud'un eline geçmiş ol
du. Nureddin aynı yıl Antakya ve çevresin
de geniş çaplı akınlarda bulundu. Bu sıra-
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da karşısına çıkan çok sayıda Haçlı askeri 
öldürüldü, bir kısmı esir alındı. Geri dönü
lürken Hama yakınlarındaki Efamiye Ka
lesi kendiliğinden teslim oldu. 

ll. Joscelin'in elinde bulunan bölgeleri 
almak için sefere çıkan Nureddin Mah
mud ağır bir yenilgiye uğradı. Yenilginin 
ardından ll. Joscelin'i yakalayıp kendisine 
teslim etmeleri konusunda bölgedeki Türk
menler'le anlaştı. Nureddin bu amacına 
ulaştı ve teslim aldığı (Muharrem 545 1 Ma
yı s ı ı 50) Joscelin'i bir rivayete göre ölün
ceye kadar Halep Kalesi'nde tuttu. Onun 
sahip olduğu Antep, Tel Başir, Azaz, Tel 
Halid, Ravendan, Burcu'r-rasas. Bare Hi
sarı , Kefersud, Keferlasa, Düluk ve Maraş 
gibi şehir ve kaleler Nureddin Mahmud, 
Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesud ve Ar
tuklu Beyi Timurtaş tarafından zaptedil
di (546/ ı ı 5 ı) Nureddin, S48 yılının Safer 
ayında (Mayıs ı ı 5 3) Haçlılar tarafından 
kuşatılmış bulunan Askalan'ı kurtarmak 
için Sanyas önlerine geldi, ancak yapılan 

savaştan bir sonuç alınamadı. Sekiz ay bo
yunca direnen Askalan neticede Haçlılar'ın 
eline geçti. Haçlılar bu defa Dımaşk'a göz 
dikmeye başladılar. Haçlılar'a karşı daha 
üstün duruma gelebilmek ve Mısır yolunu 
açabilmek için Dımaşk'ın ele geçirilmesi
ni zorunlu gören Nureddin, Dımaşk Em'iri 
Müc'irüddin'i kumandanları hakkında kuş

kuya düşürmeyi başardı. Müc'irüddin bir
çok kumandanını yanından uzaklaştınnca 
Nureddin Mahmud şehri kolaylıkla ele ge
çirdi (549/ ı ı 54). 

Nureddin Mahmud daha sonra Anado
lu Selçuklu Hükümdan ll. Kılıcarslan'ın Da
nişmendliler'le mücadelesini fırsat bilerek 
onun hakimiyeti altındaki Antep ile Ra'
ban'ı ve diğer bazı şehir ve kaleleri zap
tetti (Ramazan 5501 Kasım ı ı 55) . ll. Kılı
carslan, Nureddin'e bir mektup gönderip 
babasının belirlediği sınırlara tecavüz et
tiğini ve ele geçirdiği toprakları geri ver
mesini istediyse de sonuç alamadı. SS2'de 
(ı ı 57) Kudüs kralı ile Antakya prinkepsi iş 
birliği yaparak Nureddin'in topraklarına 
saldırınca Nureddin işgal ettiği toprakla
rı Kılıcarslan'a iade etti ve Halep'e çekildi. 

Hama, Şeyzer, Kefertab, Maarretünnu'
man, Efamiye, Humus, Hısnülekrad, Laz
kiye, Trablus, Antakya ve Ba'rln gibi şehir
lerde büyük can ve mal kaybına sebep olan 
depremin (552/1 ı 57) ardından Nı1reddin, 
Haçlılar'ın saldırısına fırsat vermeden bu 
şehirlerdeki kaleleri kısa süre içinde tekrar 
yaptırdı. Bir müddet sonra Halep'te ağır 
biçimde hastalanınca küçük kardeşi Nus
retüddin durumdan yararlanıp yönetimi 

ele geçirmeye çalıştı. Ancak onun bu te
şebbüsü Selahaddin-i Eyyüb'i'nin amcası 
Esedüddin Ş'irküh el-Mansür'un gayretiy
le neticesiz kaldı. Haçlılar, NOreddin'in has
talığı sırasında Ba'lebek ve Şeyzer'e karşı 
saldırıya geçtilerse de başarı elde edeme
diler. Nüreddin iyileşince Harran'ı elinden 
almak suretiyle Nusretüddin'i cezalandır
dı (554/ı ı 59). Ardından Haçlılar'ın elinde
ki Harim Kalesi'ni kuşattı, fakat bir sonuç 
alamadı. SS8 (1163) yılında Trablus kont
luğuna karşı bir sefere çıkmaya karar ve
rip karargahını Hısnülekrad önünde kuran 
Nureddin, kalenin önünde ordusunun din
lenıneye geçtiği bir sırada Haçlı lar'ın bas
kınına uğrayarak çok büyük kayıplar ver
di, kendisi de yakalanınaktan kıl payı kur
tulabildL 

Fatımi Halifesi Adıd - Lidlnillah'ın veziri 
Şaver b. Müc'ir vezirlikten aziedilince Su
riye'ye gelip NQreddin'den yardım istedi 
(558/1 ı63). Yeniden vezir tayin edildiği tak
dirde ülkesine gidecek askerlerin bütün 
masraflarını karşılamaya ve Mısır gelirinin 
üçte birini Nureddin'e göndermeye söz 
verdi. NOreddin, Esedüddin Ş'irküh kuman
dasında bir orduyu Mısır'a göndererek Şa
ver'in makamına tekrar oturmasını sağla
dı. Ancak Şaver sözünde durmadı ve Haç
lılar'dan yardım istedi. Bunun üzerine Nu
reddin, Şaver'in yardım çağrısına koşan 
Haçldar'a engel olmak amacıyla Harim üze
rine yürüyüp kaleyi ele geçirdi (Ramazan 
559 1 Ağustos ı 164) ve S43 (1148-49) yılın
dan beri Haçlılar 'ın elinde bulunan Ban
yas'ı da fethetti (Zilhicce 559 1 Ekim-Ka
sım ıı64). 

Esedüddin Ş'irkuh, Nil nehrinin batı ya
kasında Haçlı ordusuyla Fatımi ordusunu 
az sayıdaki bir askeri birlikle Babeyn deni
len yerde ağır bir yenilgiye uğrattı. Bir sü
re sonra da İskenderiye şehrini ele geçirdi 
ve yeğeni Selahaddin'i orada naib olarak 
bırakıp kendisi Said bölgesine geçti. Fatı
mller ve Haçlılar toparlanıp İskenderiye 
üzerine yürüyünce yardıma koşan Ş'irküh 
bir antlaşma imzalayarak Suriye'ye geri 
döndü. Ancak Haçlılar, Fatım'iler'le Nured
din'in Mısır'a asker sokmasına engel ola
cak yeni bir antlaşma yaptıklarından Nı1-
reddin'in Mısır'ı ele geçirme planı gerçek
leştirilemedi (562/ı 167) . 

NOreddin Mahmud, S64 (1169) yılında 
Ca'ber Kalesi'ni ele geçirerek en önemli 
hedeflerinden birini gerçekleştirmiş ol
du. Mısır'ı işgal için harekete geçip Bilb'is'i 
alan Haçlılar Kahire önlerine gelip karar
gah kurunca Fatımi Halifesi Adıd-Lidlnil
lah ile Şaver, Nureddin'e mektup göndere-



rek acil yardım isteğinde bulundular. Şa
ver bir yandan da Haçlılar"la iyi ilişkiler ku
rup onları uzaklaştırmaya çalışıyordu. Yapı
lan görüşmeler sonunda Haçlılar, 100.000 
dinarı peşin olmak üzere 1 milyon dinar 
karşılığında geri çekilmeyi kabul ettiler ve 
Mısır'ın Nureddin'e teslim edilmesinden 
korktukları için 1 00.000 dinarın gelmesi
ni beklemek üzere yakın bir yere çekildi
ler. Ancak Şaver Mısır halkından sadece 
5000 dinar toplayabildi. Bu sırada Nured
din Mahmud, Şirkuh kumandasında Mı
sır'a üçüncü defa 7000 kişilik süvari birliği 
gönderince Haçlı ordusu Mısır'dan eli boş 
olarak geri dönmek zorunda kaldı. Kahi
re'ye giren Şirkuh Mısır'da idareyi ele ge
çirdi (7 Reblülahir 56418 Ocak 1169) . Hali
fe Adıd- Lidinillah, Şaver'i idam ettirip ye
rine Şirkuh'u vezir tayin etti, ŞirkGh iki ay 
beş gün sonra ölünce de yerine yeğeni 
Selahaddin-i EyyGbi getirildi (25 Cemazi
yelahir 5641 26 Mart ı ı69). 

Mısır'ın Türkler'in eline geçmesinden bü
yük bir korkuya kapılan Haçlılar, Avrupa'
dan yardım alarak 565 yılının Safer-Rebi
ülewel aylarında (Kasım-Aralık 1169) Dim
yat'ı elli gün boyunca kuşattılar. Nureddin 
Mahmud, bir yandan Mısır'a asker gön
dermeye devam ederken bir yandan da 
Haçlılar'ın Suriye kesimindeki bölgelerine 
etkili akınlar yapmaya başlayınca Haçlılar 
kuşatmaya son vermek zorunda kaldılar. 
Nureddin, Musul Atabegi Kutbüddin Mev
dud'un ölümünün ardından yeğeni ve da
madı ll. İmadüddin Zengi'nin yardım iste
ği üzerine Rahbe, Habur ve Nusaybin böl
gelerini ele geçirdi, daha sonra Musul'u 
da hakimiyeti altına aldı (566/ı 170) 

Nureddin 567 (1171) yılında başkuman
dam ve naibi Selahaddin-i EyyGbi'den Mı
sır'da hutbenin artık Abbasi halifesi adına 
okutulmasını istedi. Selahaddin, ülkede ka
rışıklık çıkacağını öne sürerek bunun er
telenmesini talep ettiyse de Nureddin'in 
kesin emri üzerine Fatımiler adına okunan 
hutbeye son vererek hutbeyi Abbas! hali
fesi adına akutmaya başladı (7 Muharrem 
567 1 ı o Eylül 1171 ). Birkaç gün sonra 
Adıd-Lidinillah'ın ölümüyle Fatımi Devleti 
yıkıldı ve bütün Mısır Nureddin Mahmud'un 
hakimiyeti altına girmiş oldu. Fatımi Dev
leti'nin yıkilması üzerine Abbas! halifesi 
Müstazi-Biemrillah, Nureddin'e saltanat 
alametleriyle bir temlikname gönderdi. 
Böylece Kuzey Irak, Güneydoğu Anadolu'
nun birçok kesimi, kıyı şeridi dışında bütün 
Suriye, Mısır, Trablusgarp'a kadar Kuzey 
Afrika, Sudan'ın kuzey kısmı, Yemen ve 
Hicaz Nureddin Mahmud'un hakimiyet ala
nına girmiş oluyordu. 

Nureddin Mahmud ile Selahaddin-i Ey
yGDı güçlerini birleştirip Haçlılar'a karşı sa
vaşmaya karar verdiler. Ancak Selahad
din'in kararlaştırılan yerde Nureddin'le bu
luşmadan Mısır'a geri dönmesi aralarına 
bir soğukluğun girmesine sebep oldu. Bu 
olayın bir benzeri ertesi yıl tekrar yaşan
dı. Nureddin'in öldüğü sıralarda Selahad
din Mısır, Libya, Yemen ve Sudan'ın bir kıs
mını onun adına adeta bağımsız bir hü
kümdar gibi idare ediyordu. Ancak Nured
din'le ilişkilerini kesmemişti ve Nube, Lib
ya, Yemen seferlerine onun izniyle giriş
mişti. 

567'de ( 1172) müslümanların iki ticaret 
gemisine el koyan Haçlılar, Nureddin'in kar
şı saldırıya geçtiğini görünce ele geçirdik
leri şeyleri geri vermek zorunda kaldılar. 
Nureddin ertesi yıl Ermeni Kralı Leon'un 
oğlu Mleh'i hizmetine alarak onu sınır boy
larında kendi dindaşlarına karşı kullandı . 

Bizans ordusuna karşı Mleh'e ordusuyla 
destek sağlayan Nureddin Mahmud, Rum
lar'ı büyük bir yenilgiye uğrattı. Bu saye
de Mleh Adana. Misis ve Tarsus'u zaptet
tiği gibi çok miktarda ganimet ele geçir
di, NCıreddin de bu ganimetten pay aldı. 

Nureddin Mahmud 568 (1173) yılında 
Anadolu Selçuklu Sultanı ll. Kılıcarslan ile 
karşı karşıya geldi. Kılıcarslan'ın kardeşi 
Şahinşah, Malatya hakimi Feridun ve Da
nişmendli Zünnun, Nureddin'e sığındılar. 
Bir süre sonra Danişmendli emirleri, Şahin
şah, Mardin ve Harput Artuklu emirleri ve 
Ermeni Mleh'in bir araya gelmesiyle oluş
turulan birleşik güçler ll. Kılıcarslan'a kar
şı Sivas'ta toplandı. Nureddin'in barış ça
baları bir yarar sağlamadı. Bu.sırada Sivas 
Danişmendli meliki İsmail öldürülünce tah
ta çağrılan Zünnun, Nureddin'in yardımıy

la Sivas'ta yönetimi eline geçirdi. Bunun 
üzerine Kılıcarslan Kayseri yakınlarında Nu-
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reddin'in karşısına çıktı. Ancak iki müslü
man devletin savaşmasının sadece Haçlı

lar'ın işine yarayacağını söyleyen alimierin 
ve din adamlarının araya girmesiyle anlaş
ma sağlandı (Zilkade 568 1 Haziran-Tem
muz ı ı 73) Buna göre Nureddin ele ge
çirdiği topraklardan çekilecek, ll. Kılıcars
lan da Zünnun'u Sivas hükümdan olarak 
tanıyacaktı. Bu sefer sırasında Abbas! ha
lifesi, Kemaleddin Şehrezuri'yi bir menşor
la elçi olarak Nureddin'e gönderip onun 
Musul, ei-Cezire, Erbil, Ahlat, Suriye, Mı

sır ve Konya sultanı olduğunu bildirdi. 

Nureddin, Mısır'a gitmek üzere hazırlık 
yaptığı sırada Dımaşk Kalesi'nde vefat et
ti (ll Şewal 5691 15 Mayıs ı ı 74). Önce iç 
kaledeki bir odaya gömüldü, daha sonra 
Hawasin denilen çarşının girişinde Hane
filer için yaptırdığı en-Nuriyyetü'l-kübra 
adını taşıyan medresesinin girişindeki tür
besine nakledildi (bk. NÜREDDİN ZENGI 

KÜLLİYESİ). Yerine on bir yaşındaki oğlu 
ei-Melikü's-Salih İsmail geçti. Nureddin 
Mahmud adaleti ve dindarlığından dolayı 
"ei-Melikü'l-adil" lakabıyla anıldığı gibi Haç
lılar'la yapılan savaşlarda şehid olmayı çok 
arzu ettiğinden "Şehid" lakabıyla da anıl
mıştır (diğer unvan ve lakapları için bk. 
Elisseef, BEO, xıv [1952-54], s. 155-
ı 96) Hanefi fıkhını iyi bildiği, ancak ken
disinde mezhep taassubu bulunmadığı, ha
disle de meşgul olduğu, geceleri zikir yap
tığı, zikre kalkmak isteyenleri uyandırmak 
amacıyla Dımaşk Kalesi'nde belli saatler
de davul çaldırdığı kaydedilmektedir. İb
nü'I-Esir, Hulefa-yi Raşidin ile ömer b. Ab
dülaziz'den sonra Nureddin'den daha iyi
sini, daha adaletli ve merhametlisini gör
mediğini söyler (el-Kamil, Xl, 403). 

Nureddin Mahmud bir İslam mücahidi, 
dindar ve adaletli bir önder olmanın ya
nında üstün nitelikli bir devlet adamıdır. 
Siyaset açısından büyük başarılar elde 
ederken bir yandan da devleti ayakta tu
tan kurumlar tesis etmiştir. Bu sebeple 
onun İslam kurumları tarihinde apayrı bir 
yeri vardır. Depremler dolayısıyla büyük yı
kımlara sahne olan Dımaşk, Humus, Ha
ma, Halep, Şeyzer ve Ba'lebek gibi şehir
lerin kale ve burçlarını yeniden yaptırmış 
veya tamir ettirmiştir. Yine yangın ve dep
remler yüzünden yıkılan H alep Ulucamii'
ni yeniden inşa ettirmiş, Urfa Ulucamii'ni 
hükümdarlığının ilk yıllarında yaptırmış
tır. Hama'da Asi ırmağının kıyısındaki ca
mi de onun eserlerindendir. Dımaşk'ta 
kendi adını taşıyan cami halen ayaktadır. 
Nureddin'in en büyük ve en güzel eseri 568 
(1172-73) yılında tamamlanan Musul Ulu
camii'dir (Camiu'n-Nurl). İbn Şeddad sul-
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tanın Dımaşk'ta yaptırdığı diğer camiie
rin de adlannı vermektedir. NOreddin Mah
mud aynı zamanda Nizamülmülk'ten son
ra çok sayıda medreseyi hizmete açan dev
let adamıdır. Dımaşk, Humus, Hama, Ba'
lebek, Halep ve Urfa medreselerinin zen
gin vakıfları vardı. Dımaşk'taki en-NOriy
yetü'l-kübra ve en-NOriyyetü'l-Hanefiyye
tü's-suğra onun yaptırdığı medreselerin 
en güzel örnekleridir. Vetimieri devletin ko
ruması altına alıp onlar için okullar yap
tırmış, dul kadınları ve düşkün kimseleri 
korumuş, toplumun hemen her kesimine 
hayat güvencesi sağlamıştır. Ayrıca çok 
sayıda han, ribat, hankah ve sebil inşa et
tirmiştir. Dımaşk'ta yaptırdığı Darülhadis 
Medresesi (NQriyye Darülhadisi) Osmanlılar'a 
kadar uzanan güzel bir örnek oluşturur. 
Ancak medrese, 1893'te geçirdiği yangın 
sonucunda kuzey ve güney cephesindeki 
birkaç duvar dışında tamamen yıkılmıştır. 
Onun en değerli eserlerinden biri de gü
nümüzde Dımaşk'ta m üze olarak kullanı
lan blmaristandır (bk. NÜREDDİN ZENGI 

BIMARİSTAM). NOreddin Mahmud bunun 
bir benzerini Halep'te yaptırmıştır. 

Haftanın belli günlerinde baş kadısı ve 
diğer kadılarla birlikte Dımaşk'ta yaptırdı
ğı darüladlde oturup davalara bakan sul
tan ülkesinin hiçbir yerinde İslam 'a aykırı 
davranışlara izin vermemiştir. Ayrıca inşa 
ettirdiği bütün bu eserleri zengin vakıf

larla desteklemiş. uyguladığı ekonomik ve 
sosyal politikalarla halkın refah düzeyini 
yükseltmiştir. Tarihçiler onun gayri şer'! 
vergileri (mükO.s) kaldırdığını ve adaletli 
bir vergi politikası takip ettiğini söyler. Dı
maşk'ta ve diğer şehirlerde gerçekleştir
diği imar faaliyetleriyle ekonomik hayata 
canlılık kazandırmıştır. Kaynaklarda vakıf
lara tahsis ettiği arazi ve dükkan gelirle
rinin yıllık 30.000 dinarı bulduğu, vakıfla
ra yardım ve sadaka olarak 200.000 dinar 
dağıttığı belirtilmektedir. NOreddin Mah
mud müderrislere ve fukahaya, hac yol
cularına, fakir ve kimsesizlere. Ali evladı
na, gazi ve mücahidlere, müslüman esir
lere. zaviye ve ribatlara. hastahane, cami 
ve mescidlere yardım ederek toplumun 
sevgisini kazanmıştır. Onun döneminde 
başta Dımaşk olmak üzere Halep, Musul. 
Humus ve Hama gibi şehirler sosyal ve 
ekonomik açıdan büyük bir gelişme gös
termiştir. 

NOreddin Mahmud Zengl'nin siyasi açı

dan üç hedefi vardı . Bunlar, Suriye kıyıla
rına ve Sina yarımadasına sıkıştırmış oldu
ğu Haçlı devletlerini ortadan kaldırmak, 
Mısır'daki Fatımi Devleti'ne son verip İs
lam dünyasını Abbasi halifesinin şahsın-
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da birleştirmek ve İstanbul' u fethetmek
ti. AbbaS! halifesine yazdığı bir mektupta 
ortaya koyduğu bu üç hedeften ikincisini 
gerçekleştirmiş. Haçlı devletlerini bütünüy
le ortadan kaldıramamışsa da Kudüs'ün 
kurtarılmasına zemin hazırlamıştır. Ku
düs'ün fethedileceğine inandığından Mes
cid-i Aksa'ya konulmak üzere Halep'te sa
nat değeri çok yüksek bir ağaç minber yap
tırmıştır. Selahaddin-i EyyQbl'nin Kudüs'ü 
fethettiğinde Mescid-i Aksa'ya koydurdu
ğu bu minber 1969'da bir yahudi tarafın
dan çıkarılan yangında yanmıştır. 
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Dımaşk'ta 

XII. yüzyılın ortalarında 
inşa edilen darüşşifa. 

_j 

Dımaşk'ta (Şam) Antakya Kapısı ardın
da yer alan yapı, doğu eyvanı üzerinde
ki mermer kitabesine göre 549'da ( 1154) 

NOreddin Zengl tarafından yaptırılmıştır. 

Dımaşk'ın fethini takip eden süreç içinde 
tamamlanmış olan binanın daha sonra 
benzer kuruluşlara örnek teşkil edecek 
vakfiyesi de bu sırada tanzim edilmiştir. 
Zaman içinde yapıda önemli tamir ve ta
dilatlar yapılmıştır. Binanın içinde yer alan 
ikinci bir kitabeden. yapının 682'de ( 1283) 

Memlüklü Sultanı el-Melikü'l-Mansür Sey
feddin Kalavun tarafından önemli ölçüde 
tamir ve tadil ettirildiği, vakfiyesinin de 
yeniden düzenlendiği anlaşılmaktadır. Bi
nanın süslemelerinin büyük çoğunluğu bu 
tamir ve tad.ilattan kalmıştır. Yapının orta 
avlusunun güneybatı köşesindeki kapısı üs
tünde yer alan stuko şebekenin binanın ilk 
süslemesinden kaldığı tahmin edilmektedir. 

Merkezi bir avluya göre tanzim edilmiş 
dört eyvanlı plan şemasına sahip yapının 
köşelerinde dört büyük oda ve yanlarda 
ikişer küçük mekan yer almaktadır. Köşe
lerdeki odalar çapraz tonoz örtülüdür. İç 
avluya batı tarafından, görkemli görünüşü 
olan dış kapıdan geçilen bir giriş bölümün
den doğrudan ulaşılmaktadır. Üzeri mu
karnaslı sivri ve yüksek bir kubbe ile ör
tülü olan bu bölümün hemen bitişiğinde 
helaları ve abctest alma yerlerini ihtiva 
eden ortası havuzlu bir bölüm mevcuttur. 
Bu bölümün üstü de kubbeli olup ortasın-


