
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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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. 
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