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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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NÜREDDİN ZENGI BIMARİSTANI 

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-



da bir açıklık yer almaktadır. Bu mekanla 
irtibatlandırılması mümkün olan ana bi
naya bağlı bir başka binanın da mevcudi
yeti kuwetle muhtemeldir. 

Yapının dışarıya açılan cephesi sokağın 
durumuna uygun biçimde düzenlenmiş

tir. Mukarnaslı bir üst bölümle nihayetle
nen taç kapı dikkat çekici bir görünüşe sa
hiptir. Geçmeli geometrik süsleme biçimi 
sergileyen taçkapının giriş bölümü göz alı
cı bir girinti yapacak şekilde tanzim edil
miştir. Bu özellikleriyle kapının yeni etki
lerle farklı kılınmış olağan üstü bir görün
tüsü vardır. Taçkapıdan geçilerek ulaşılan 
giriş bölümünün üzerini örten mukarnas
lı kubbe ve bu kubbeye geçişi sağlayan 
mimari düzenleme de Zengi mimarisi için
de yakın benzerleri bulunan bir uygulama 
olup farklı ve şaşırtıcı bir atmosferin mey
dana gelmesini sağlamaktadır. 

Çok sayıda devşirme malzemenin de 
kullanıldığı binanın ana eyvanı Suriye'ye 
has kemerli ve at nalı biçimi profiliyle il
ginç bir görüntü verirken batı eyvanının 
yan duvarında yer alan iki küçük kemerli 
kapıda hemen hemen aynı görüntü söz 
konusudur. Batı eyvanındaki mukarnas 
teşkilatı da binanın orüinal süsleme anla
yışının bir parçası olmalıdır. Yapı bugün 
Arap Tıp ve Bilimler Müzesi (Methafü't-tıb 
ve"l-uiOm inde"I-Arab) olarak hizmet vermek
tedir. 
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NÜREDDİN ZENGI KÜLLİYESİ 

Dımaşk'ta 
XII. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

NCireddin Mahmud Zengi'nin Dımaşk'ta 
(Şam) yaptırdığı önemli eserlerden biri 
olup medrese, mescid ve baninin türbe
sinden meydana gelmiştir. Nuriyye Med-

resesi (en-NOriyyetü'l-kübra) adıyla da tanı
nan yapının taçkapısı üzerindeki altı satır

lık kitabede Şaban S67'de (Nisan ı ı 72) 
tamamlandığı belirtilmiştir. Kitabede ba
ninin Hanefi oluşuna işaret edilirken ikinci 
kapının üstündeki kitabede Şafii mezhe
biyle ilgili derslerin de okutulduğu kayde
dilmiştir. 

Bina, ortasında büyük bir havuz bulu
nan yaklaşık 16 x 20 m. ebadında merkezi 
bir avluya göre tanzim edilmiş üç eyvanlı 
bir plana sahip olup avlunun kıble yönün
de enine dikdörtgen planlı mescid yer al
maktadır. Ortada geniş, yanlarda daha dar 
üçlü açıklıkla kuzeydeki avluya bağlanan 
yapıda yarım daire şeklindeki mihrap nişi 
oldukça derin tutulmuş ve dıştan çıkıntı 
halinde belirtilmiştir. Mescidin batı tara
fında ana ibadet mekanı ile irtibatlı dik
dörtgen bir mekanla doğu tarafında birbi
riyle ve ana ibadet mekanıyla irtibatı olan 
iki dörtgen mekan bulunmaktadır. Bunlar
dan doğudakinin iç kısmında olanın daha 
doğudaki başka bir mekanla irtibatlı ola
rak inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Avlunun ortasındaki havuz yaklaşık 6,S x 
7,8 m. ebadında olup batı tarafında bulu
nan yaklaşık 4,S x 3,9 m. ebadındaki be
şik tonoz örtüye sahip eyvanda mukarnas
lı bir niş içinde yer alan çeşmeden gelen 
bir kanaldan su almaktadır. Eyvanın sa
ğında ve solunda dikdörtgen planlı ikişer 
oda vardır. Avlunun kuzeyinde yer alan ve 
oldukça geniş olan eyvana iki yandan bir
kaç basamakla çıkılmaktadır. Bu eyvanın 
yanlarında uzun dikdörtgen odalar mev
cuttur. 

Avlunun doğu tarafındaki eyvan da ba
tıdaki gibi üzeri beşik tonoz örtülü olup 
yanlarında dikdörtgen planlı ikişer oda bu
lunmaktadır. Burası geniş bir kapıyla med
resenin giriş halüne bağlanmaktadır. Med
resenin doğusunda yer alan giriş kapısına 
açılan bu ho! çapraz tonoz örtüye sahiptir. 

Nürivve Medresesi ve Türbesi - sam 

NÜREDDiN ZENGi KÜLLiYESi 

Nüriyye 
Medresesi 

ve Türbesi 'nin 
planı 

kıble tarafında ise NCireddin Zengi Türbe
si'ne açılan bir kapı vardır. Kuzey tarafın
da medresenin üst katına odaların bu
lunduğu kısma ulaşan merdivenin kapısı 
bulunmaktadır. Dışarıya açılan kapı abi
devi bir taçkapı olarak tanzim edilmiştir; 
geniş bir girinti yapan bölümün üstü kö
şelerde yer alan pandantiflerle ulaşılan il
ginç ve gösterişli bir tonoz örtüsüne sa
hiptir. 

Giriş halünün kıble yönünde bulunan NCi
reddin Zengi Türbesi 6,6 x 6,6 m. eba
dında olup üzeri mukarnaslı bir kubbe ile 
örtülmüştür. Oldukça yüksek tutulmuş 
olan beden duvarları medresenin kütlesi
ni aşmaktadır. Kubbenin mukarnas dolgu
su medrese üst hizasında yer alan üçlü 
pencerelerin seviyesinden başlayarak yük
selmektedir. Üstteki birkaç sıra mukarnas 
dıştan belirgin bir biçim göstermekle et
kiJi bir görünüm sağlanmaktadır. Türbe
nin içinde kıble tarafında iki devşirme sü
tunçenin yer aldığı göz alıcı bir mihrap 
mevcuttur. Tam ortasında 1 ,30 x 2,60 m. 
ebadında ve 4S cm. yüksekliğindeki taş Ia
hit üzerinde kitabe bulunmaktadır. Ayrıca 
türbenin dört duvarına geniş bir kuşak 
halinde yazılmış Ayetü'l-kürsi mevcuttur. 
Girişin kuzey tarafında yer alan diğer tür
be, Memlüklü Hükümdan I. Baybars dev
rinin Dımaşk naibi Cemaleddin Akkuş en
Necibi es-Salihi'nin türbesidir. Yapı bir 
Memlüklü devri eseri olan Necibiye Med
resesi'nin parçasıdır. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Safed!, el-Va{i, IX, 323-324; K. Wulzinger- C. 
Watzinger, Damaskus-Die İslamische Stadt, 
Berlin 1924, tür. yer.; R. Dussaud. La Syrie anti
que et medievale illustree, Paris 1931; J . Sauva
get, Les monuments historiques de Damas, 
Beyrouth 1932; Oktay Aslanapa, Türk Sanatı, İs
tanbul 1972, s. 108-1 09; D. Sack, Damaskus, 
Mainz 1983; M. Chamberlain, Knowledge and 
Social Practice in Medieval Damascus: 1190-
1350, New York 1994; E. Herzfeld, "Damascus: 
Studies in Architecture-1", Al, sy. 9 (1942). s. 1-
53; N. Elisseeff, "Les monuments de Nur ad
Dln: Inventaire, notes archeologiques et bibliog
raphiques", BEO, XIII (ı 95 ı). s. 24-26. 

[il A. ENGİN BEKSAÇ 

263 


