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tGs'un güneyinde Nehrülkeblr'in suladığı 
Akkar ovasıdır. Süveyda-Tedmür-Deyrizor 
hattının güneyinde kalan bölgede Badiye
tüşşam, Şamiye ve Badiye gibi adlarla bili-

. nen geniş çöl alanları bulunur. Genelde ha
fif dalgalı bir topografyaya sahip çöl ala
nında yer yer tuzlu bataklık ve vahalar gö
ze çarpar. Türkiye'den gelen ve Suriye'de
ki uzunluğu 680 kilometreyi bulan Fırat, 
Lübnan'dan gelen Asi ve Fırat'ın kolları Ha
bur ile Belih Suriye'nin en önemli akarsu
larıdır. Akarsular tarımda sulama için bü
yük önem taşıdığından üzerlerine birçok 
baraj yapılmıştır. 

Batı kesimlerinde hüküm süren Akde
niz iklimi doğuya doğru gidildikçe değişir 
ve yağış miktarı azalır, sıcaklıklar artar; 
merkezi bölgelerde ve güneydoğuda çöl 
şartları hakimdir. Yıllık ortalama sıcaklık, 
32 oc ile Deyrizor ve Ebukemal arasında 
kalan alanda en yüksek değerlere ulaşır; 
ancak sıcaklığın yarı kurak bölgelerde ve 
çöllerde 40 oc'in üstüne çıktığı görülür. En
sariye dağlık kütlesinde yağışlar boldur ve 
Akdeniz'e bakan batı yamaçlarında 800-
1000 mm. arasında olan yıllık ortalama 
yağış miktarı yüksek kesimlerde 1400 mi
limetreyi aşar. Badiyetüşşam'da bu mik
tar 1 00 milimetrenin altına düşer. Akde
niz ikliminin görüldüğü batı kesiminde ma
kinin yaygın olduğu Akdeniz bitki örtüsü, 
geri kalan büyük kesimde yarı kurak ik
lim şartlarında gelişen step formasyonu 
hakimdir. Batıda Ensariye dağlarının yük
seklerinde kızılçam, meşe ve H alep çarnı
na rastlanır. Güneydoğudaki Süveyda, Dey
rizor hattının ötesinde kalan saha çöl bit
kilerinin yayılış alanıdır. Ensariye, Antilüb
nan ve Abdülaiiz dağlarında görülen or
mantar ancak % 3'lük bir alan kaplar. 

Nüfusun % 50'si yirmi yaşın altındadır; 
yaşlı nüfusun (altmış beş yaş ve üstü) ora
nı çok düşüktür (% 3). Halkın büyük bölü
mü, yaşamaya uygun iklim özellikleri ve 
tarım alanlarının yer aldığı ülkenin batı ke
siminde toplanmıştır. Nüfus yoğunluğu 
ortalamasının kilometrekarede 1 02 kişi 
(2005) olduğu ülkede bu değer Şam, Ha
lep ve Lazkiye çevrelerinde 1 so iken Ha
ma, Humus, Tartüs, İdllb ve Dara çevre
lerinde 50-100 kişi arasında değişir; mer
kezde ve güneydoğu kesimlerinde ise beş 
kişinin altına düşer. En önemli etnik grup
ları Araplar, Türkler, Dürzller, Ermeniler 
ve Kürtler oluşturur; ayrıca ülkede sayı 

ları 300.000'i aşan Filistinli mülteciler bu
lunmaktadır. Toplam sayıları 1 milyondan 
fazla olan Türkler'in büyük çoğunluğu Ha
lep, Menbic, Azaz, Lazkiye, Hama, Hum us, 
Şam ve Kuneytıra'da oturmaktadır. Nüfu
sun % 85'ini müslümanlar, % 1 O'unu hı
r istiyanlar, geriye kalanın 260.000'ini Dür
zller meydana getirir. 

Topraklarının yaklaşık% 30'unda tarım 
yapılan Suriye'nin ekonomisi bu sektöre 
ve hayvancılığa dayanır. Nüfusun yarısının 
çalıştığı tarım sektörünün milli gelirdeki 
payı % 25 kadardır. Batıda daha çok zey
tin, pamuk ve üzüm, iç kesimdeki step 
alanlarında buğday ve arpanın ön plana 
çıktığı tahıl türleri üretilir. Halkın temel 
geçim kaynaklarından birini teşkil eden 
hayvancılıkta geniş step alanlarının varlı
ğı koyun yetiştiriciliğinin yaygınlaşmasına 
(% 80) yol açmıştır. Ülkede tarım ve hay
vancılığa dayalı bir gıda ve tekstil sanayii 
ile pek gelişmemiş kimya ve çimento sa-
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nayii mevcuttur; ağır sanayinin petrol ra
finesiyle (Humus ve Baniyas) sınırlı kaldığı 
söylenebilir. Yer altı kaynakları bakımın
dan fakir olan Suriye topraklarından pet
rol, fosfat, doğal gaz ve asfaltit çıkarılır. 
Toplam 2.5 milyar varil rezervinin bulun
duğu tahmin edilen petrol, tarım-hayvan
cılık ürünlerinin ve fosfatın yanında önem
li ihraç maddelerinden biridir. İyi bir ka
rayolu ağına sahip olan Suriye'de Lazkiye, 
TartGs ve Baniyas limanları ile Dımaşk, Ha
lep, Deyrizor ve Karnıştı havaalanları deniz 
ve hava ulaşımının başlıca merkezleridir. 
Demiryolları ise hatlarının eskiliği sebebiy
le fazla önem taşımamaktadır. Turizm ge
lirlerinin kaynağını tarihi kalıntılarla eski 
eserler ve dini merkezler oluşturmaktadır. 
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Başlangıçtan Osmanlı Dönemine Kadar. 

İslam fetihlerinden önce Suriye'de Bizans'ın 
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vasalı Gassanller hüküm sürüyordu. Gas
san, Kelb, TenGh, Tağlib , Selih gibi Arap 
kabilelerinden oluşan halk büyük ölçüde hı
ristiyanlaşmıştı. Sasaniler, 613 yılında Gas
sanller'i yenerek Dımaşk'ı ele geçirip böl
geyi hakimiyetleri altına aldılar. Ancak He
rakleios uzun süre~ savaşların sonunda 
628'de Suriye'yi geri almayı başardı. Hi
caz kabileleri ve qzellikle Mekke halkı Ku
reyşliler. İsl~m öncesinde Biladüşşam di
ye adlandırdıkları Suriye, Lübnan, Ürdün ve 
Filistin ile ticari ilişkiler kurrnuşlardı. Kur' an'
da işaretedildiği gibi ( e l-Kureyş 106/1-4) . 
Kureyş kervanları kışın güneye (Yemen), 
yazın kuzeye (Suriye ve Filistin şehirle ri) 

gidiyordu. Siyer kaynaklarında Hz. Peygam
ber'in , on iki yaşında iken bu kervanlar 
dan birinde amcası Ebu Talib ile birlikte 
Suriye'nin güneyindeki Busra'ya kadar git
tiği bildirilmektedir. 

İslam döneminde Suriye bölgesiyle ilk 
münasebet ResGl-i Ekrem'in davet mek
tupları dolayısıyla başladı. Gassani Emiri 
Şürahbil b. Amr, ResGlullah'ın Susra-Filis
tin valisine gönderdiği elçisini yakalatarak 
öldürtmüştü. Bunu savaş sebebi sayan Hz. 
Peygamber'in gönderdiği İslam ordusuy
la bölgede bulunan Bizans ordusu arasın
da Ürdün'ün güneyinde MGte Savaşı mey
dana geldi (Cemaziyelevvel8 1 Eylül629). 
Bundan bir yı l sonra, Bizans imparatoru 
Herakleios'un Medine'ye karşı saldırı ha
zırlığı içinde olduğu yolunda gelen haber
ler üzerine ResGl-i Ekrem 30.000 kişilik bir 
orduyla Tebük Seferi'ne çıktı. Yaklaşık yir
mi gün Bizans sınırlarına yakın bir mev
kide beklediği halde Bizans ordusu karşı
sına çıkmayınca bölgedeki yerel emirlik
lerle cizye ödemeleri ve İslam devletinin 
egemenliğini tanımaları şartıyla antlaşma

lar yaptıktan sonra Medine'ye döndü. Hz. 
Ebu Bekir de isyan hareketleriflin bastırıl
masının ardından İslamiyet'in tebliği ya
nında bölgenin güvenliğini sağlamak, ora
da yaşayanların uğradığı zulüm ve haksız-
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lığa son vermek için her biri 3000 kişiden 
oluşan üç ayrı birliği , ikisini Yezld b. ji:bG 
Süfyan ile Şürahbll b. Hasene'nin kuman
dasında Tebük-Maan istikametinde Suri
ye ve Ürdün' e, üçüncüsünü Amr b. As ku
mandasında Eyle üzerinden sahil istika
metinde Filistin' e doğru gönderdi ( 13/634) . 
Amr b. As. Güney Filistin'de bulunan Va.
dilarabe veDasin'de (Gazze) Bizans kuv
vetlerini yenilgiye uğratıp Gamrülarabat'a 
kadar ilerledi. Buna karşılık Bizans impa
ratoru Herakleios kardeşi Theodoros ku
mandasında büyük bir ordu gönderince 
halifenin emriyle Irak cephesinden Suriye 
cephesine intikal eden Halid b. Velid, Dı
maşk'ın güneyinde Mercirahit'te Gassani 
birliklerini yenilgiye uğrattı ( 18 Safer 13 1 
23 Nisan 634) . Güneye doğru ilerleyerek 
Amr b. As dışındaki kumandantarla bu
luştu ve Busra ile bu şehrin içinde yer al
dığı Havran bölgesini barış yoluyla fethet
ti. Ardından kuzeye yöneldi ve Ecnadeyn'
de Amr b. As'a yetişti. Başkumandanlığını 
Halid b. Velid 'in yürüttüğü Ecnadeyn Sa
vaşı'nda 80.000 kişilik Bizans ordusuna kar
şı kazanılan büyük zaferle Filistin ve Suri
ye'nin kapıları müslümanlara açılmış oldu 
(28 Cemaziyelevvel 13130 Temmuz 634). 
Suriye'deki fetihler, bu zaferin müjdesi ken
disine ulaştıktan sonra vefat eden Ebu Be
kir'in yerine halifeliği üstlenen Hz. Ömer 
döneminde daha da genişledi. Fihl ve Mer
cüssuffer'de kazanılan zaferierin ardından 
Dımaşk fethedildi (Receb 141 Eylül 635). 
Bu dönemde Hama, Ba'lebek ve Humus 
şehirleri de müslümanların eline geçti. 

Müslümanların bölgedeki başarıları üze
rine Herakleios, hıristiyan Araplar'ın ve Er
meniler'in de katıldığı 50-1 00.000 kişilik 
bir orduyu Suriye'ye gönderdi. Bu geliş

me karşısında Halid b. Velid, Humus ve 
Dımaşk'taki kuvvetleri çağırdı ve sayıları 
2S.OOO'i aşan askerleriyle Yermük vadisi
ne geldi. Yapılan meydan savaşında Bizans 
ordusu ağır bir yenilgiye uğradı ( 1 2 Receb 
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15 120 Ağustos 636). Yermükzaferiyle Bi
zans'ın bölgedeki direnci tamamen kırıldı . 

Daha sonra İslam orduları Suriye'nin ku
zeyine yöneldi. Şeyzer, Kınnesrin ve Halep 
gibi şehirler Ebu Ubeyde b. Cerrah tara
fından fethedildi. Çok geçmeden Antak
ya'ya kadar bütün Suriye İslam hakimiyeti
ne girdi. Lazkiye, TartGs (Antartus) gibi sa
hil şehirleri ise zaman içerisinde islam top
raklarına katıldı. Bizans'ın içinde bulundu
ğu ekonomik ve sosyal çöküntü ile Hıris
tiyanlık'taki mezhep mücadelelerinin yanı 
sıra bölge halkının büyük kısmının Arap 
olması ve özellikle müslümanların adil uy
gulama ve davranışları Suriye'nin fethini 
kolaylaştırdı , bu sebeple Suriye şehirleri
nin çoğu barış yoluyla ele geçirildi. 

Kudüs'ün fethinden hemen önce Suriye'
ye gelerek Cabiye'de konaklayan Hz. Ömer, 
bölgedeki valilerin katıldığı toplantıda fe
tihler neticesinde ortaya çıkan yeni mese
leleri müzakere ederek gelirlerin paylaşı
mı ve zirnınllerin durumuyla ilgili önemli 
kararlar aldı (1 6/637). Fetihlerden sonra 
Suriye'nin güneyi ve merkezi kısımları Dı
maşk. kuzey bölgeleri Humus cündüne 
bağlandı. 18 (639) yılındaki Arnvas veba 
salgını esnasında Suriye fatihlerinden Ebu 
Ubeyde b. Cer rah ve Dımaşk Valisi Yezid 
b. Ebu Süfyan başta olmak üzere pek çok 
sahabi öldü. Hz. Ömer tarafından karde
şinin yerine Dımaşk valiliğine getirilen Mu
aviye b. Ebu Süfyan, Hz. Osman dönemin
de Filistin, el-Cezire, Humus ve Kınnes

rin'in de kendisine bağlanmasıyla Suriye 
genel valisi oldu (24/645) . Muaviye'nin Su
riye valiliği Suriye tarihinde önemli bir dö
nüm noktası teşkil etmiştir. 

İslam fetihleri esnasında Suriye şehir
lerinde yaşayan hıristiyan halkın bir kısmı 
Bizans ordusuyla Anadolu'ya giderken ço
ğunluk bulunduğu şehirlerde kalmıştı. 

Müslümanlar onlarla birlikte bu şehirlere 
yerleştiler. Muaviye b. Ebu Süfyan, İslam 
öncesinde Suriye'ye yerleşmiş bulunan Be
ni Kelb'den bir kadınla evlenip bölgenin 
en büyük kabilesini arkasına aldı . Böylece 
Kelbller'e ve Halife Hz. Osman'a dayandır
dığı güç ve itibarını gittikçe arttırdı; ken
disine çok bağlı disiplinli bir ordu kurma
nın yanında başarılı yönetimiyle bölge hal
kının gönlünü kazandı. Ayrıca Beni Temim, 
Kays, Esed gibi kabileleri Suriye'nin çeşitli 
bölgelerine yerleştirdi. Suriye'nin fethin
de rol oynayan pek çok sahabi de bölgede 
kaldı . 

41 (661) yılında Emevl Devleti'nin kurul
ması ve Dımaşk'ın başşehir yapılması Su
riye'nin önemini daha da arttırdı. Fethe-
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dildiği yıllarda Dımaşk ve Humus cündleri
ne ayrılan Suriye'de Yezid b. Muaviye dev
rinde kuzey bölgelerinin bağlandığı Kın

nesrin cündü oluşturuldu. Humus ve Kın
nesrin valileri nüfuz sahibi kabilelerden se
çiliyordu. Il. Muaviye'nin ölümü üzerine Kın
nesrin ve Hum us valileri Abdullah b. Zü
beyr'e itaat etmişti. Il. Muaviye tarafından, 

yerine bir halife seçilinceye kadar devlet 
işlerini yürütmekle görevlendirilen ve Dı
maşk'taki Kaysiler'in lideri olan Dahhak b. 
Kays da Abdullah b. Zübeyr'i destekledi ve 
Cabiye görüşmelerinde halife seçilen Mer
van b. Hakem'e karşı isyan etti. Kınnesrin, 
Humus ve Filistin ordugahlarından temin 
ettiği yardımla gücünü arttırdı. İki taraf 
arasında Mercirahit'te yapılan savaşı Kelb 
kabilesinin desteklediği Mervan kazandı ; 

böylece Emevi saltanatının devamını ve 
halifeliğin ailenin Mervani koluna geçme
sini sağladı (Muharrem 65 1 Ağustos-Eylül 

684). Mervan ilk olarak Abdullah b. Zü
beyr'i destekleyen Kaysiler'e mensup va
lileri görevden aldı ve Suriye'de kontrolü 
tamamen ele geçirdi. Kelb ve Kays kabi
leleri arasındaki Mercirahit savaşı, iki ka
bile grubu arasında Emeviler'in yıkılışma 
kadar süren ve Suriye tarihinin karakte
ristiğini oluşturan kabile mücadelelerinin 
başlangıcı oldu. 

Halife İbrahim b. Velid' e karşı isyan eden 
ll. Mervan, Kınnesrin Kaysileri ve Velid'in 
öldürülmesi yüzünden ayaklanan Humus 
halkının da katılımıyla Dımaşk üzerine yü
rüdü. Yemenli kabilelerden oluşan ordu
yu bozguna uğratarak Dımaşk'a girdi ve 
halife ilan edildi (127/744) . Il. Mervan. Ye
men asıllı kabHelerin merkezi durumun
daki Suriye'yi kendisi için tehlikeli bulu
yordu. Dımaşk'ta işleri yoluna koyduktan 
sonra hükümet merkezini kendisini des
tekleyen Kaysi kabHelerin merkezi olan 
Harran'a taşıdı. Ancak bu hareketi, baş
tan itibaren Emevi saltanatının devamını 

sağlayan Suriye'deki Yemen asıllı kabile
lerin isyanına yol açtı. Humus, Dımaşk ve 
Taberiye'deki isyanları Kelbiler'in merkezi 
konumundaki Tedmür'deki isyanlar takip 
etti. Il. Mervan ancak 1Z8 (746) yılı yazın
da Suriye'yi tamamen itaat altına alabil
di. Emeviler döneminde Suriye'nin imarı
na önem verildi. Emevi halifeleri Dımaşk, 

H alep gibi şehirlerde pek çok cami, saray 
ve kasır inşa ettirdiler. İslam sanatının te
melini teşkil eden ve sanat tarihi açısın
dan büyük önem taşıyan bu eserlerden 
bazıları günümüze ulaşmıştır (aş.bk. ) . Ta
rımın gelişmesine özen gösteren Emevi 
idarecileri Suriye'de sulama kanalları açtır
dılar. 

Son Emevi halifesi Il. Mervan'ın Büyük 
Zap Suyu Savaşı'nda Abbasi ordusu karşı
sında ağır bir yenilgiye uğramasının ( 132/ 

750) ardından Dımaşk ve diğer Suriye şe
hirleri kısa süre içinde Abbasiler'e itaat et
ti. Suriye'de Emevi hakimiyetini yeniden 
kurma çabaları kolaylıkla bastırıldı. Bu is
yanlarda Abbasiler'in Suriye'de Emevi men
suplarına yaptıkları haksızlıkların yanı sıra 

Suriye halkının Emeviler döneminde sa
hip bulunduğu imtiyazları kaybetmeleri
nin de büyük payı vardır. Ayaklanmaların 
ilki Kınnesrin'de Kays kabilesinin isyanıdır. 
Tedmür ve Humus şehirlerinin de katılı
mıyla genişleyen, liderliğine Ebfı Muham
med es-Süfyani'nin getirildiği isyan Suriye 
Valisi Abdullah b. Ali b. Abdullah tarafın
dan bastırıldı ( 133/75 1 ). 

Abbasiler'in yönetim merkezi olarak lrak'ı 
seçmeleriyle birlikte Suriye devlet merke
zi olmaktan çıkıp Abbasiler'e bağlı bir eya
Iet konumuna düştü. Suriye'nin kuzeyin
de Bizans sınırındaki şehirler önemini ko
rumakla birlikte Dımaşk, Humus ve Halep 
gibi şehirler eski önemini yitirdi. Ticare
tin Irak ve İran şehirlerine kayması bölge
nin ekonomik yapısını zayıflattı. Öte yan
dan Kays ve Kelb kabileleri arasında Erne
viler zamanında yaşanan gerilim Abbasi
ler döneminde tarım toprakları üzerinde 
mücadeleye dönüştü. Harünürreşid döne
minde Suriye'nin idari yapılanmasında de
ğ\şiklikler yapıldı. Bizans saldırıları karşı
sında stratejik önem taşıyan Menbic, Dü
l ük, Ra'ban, Kürus, Antakya ve Tizin, Kın
nesrin cündünden ayrılıp Avasım adıyla 
müstakil bir bölge haline getirildi. Onun 
zamanında bölgede bazı karışıklıklar ya
şandı. Suriye'nin güneyinde Havran bölge
sinde 176'da (792-93) Arap kabileleri ara
sında başlayan mücadele, ancak Ca'fer b. 
Yahya ei-Bermel<i kumandasındaki bir or
dunun bölgeye sevkiyle yatıştırılabildi ( 180/ 

796) . 
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Suriye' de Abbasi yönetimine karşı en cid
di isyanlardan biri Halife Emin döneminde 
ortaya çıktı. Emin ile kardeşi Me'mün ara
sındaki iktidar mücadelesi devam eder
ken Emevi Halifesi Muaviye'nin soyundan 
geldiğini iddia eden Ali b. Abdullah es
Süfyan( ayaklanarak Abbasiler'in Dımaşk 
valisini şehirden çıkardı. Emin, isyanı bas
tırmak için gönderdiği iki kumandanını 
Bağdat'taki durumun kötüleşmesi üzeri
ne geri çekmek zorunda kaldı. Kelb kabi
lesinin desteğiyle Dımaşk'ta hilafetini ilan 
eden Ali b . Abdullah ancak Kays kabilesi
nin müdahalesiyle bertaraf edilebildi ( 198/ 

81 3). Me'mfın döneminde ise Nasr b . Şe
bes bölgede büyük bir isyan çıkardı . Ön
ce Halep etrafındaki beldeleri ele geçiren 
Nasr, Sümeysat'a hakim oldu ve taraftar
larının sayısını arttırdı. Suriye ve Mağrib 
vilayetlerine vali tayin edilen Tahir b. Hü
seyin'i geri püskürttü. Nasr'ın isyanı Ta
hir'in yerine vekil bıraktığı oğlu Abdullah 
tarafından bastırıldı (209/824). 

Halife Me'mün, Bizans seferleri esnasın

da Z 1 S-Z 17 (830-832) yıllarında kışları ge
çirmek için Dımaşk'a gitti. Mu'tasım-Billah 

döneminin sonlarında Filistin'de Emevi aile
sinden geldiğini iddia eden Ebü Harb ei
Müberka' isyan ederek çevresinde pek çok 
insan topladı. Dımaşklı İbn Beyhes de onun 
çağrısına uyup ayaklandı. isyan Abbasi bir
likleri tarafından bastırıldı (227/842) . Ha-

Sam Emeviyye camii'nin üçgen alınlık l ı, kemerli anıtsal kapısı 
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life Mütevekkil-Alellah, Bizans saldırıları
na karşı Suriye sahillerine donanma yer
leştirip sahil birlikleri kurduğu gibi Türk 
kumandanların nüfuzunu kırmak amacıy

la devlet merkezini Arap unsurunun ağır
lıklı olarak bulunduğu Dımaşk'a nakletme
ye karar verdi. Safer 244'te (Mayıs 858) 

maiyetiyle birlikte Dımaşk'a gelen Abbasl 
halifesi, Türk askerlerinin lrak'a dönmek 
için gösteri yapmaya başlamaları yüzün
den Samerra'ya dönmek zorunda kaldı. 

Suriye'nin kırsal kesiminde heteredoks 
Şii hareketlerinin yaygınlaşmaya başladığı 
Mütevekkil-Alellah devrinde başlayan anar
şi onun ölümünden sonra daha da arttı. 
Özellikle Kuzey Suriye'de Kilab kabilesinin is
yanları önemlidir. lll. (IX.) yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren Suriye'de pek çok ayaklan
ma oldu. !sa b. Şeyh 2S6'da (870) Dımaşk'ı 
işgal ederek hilafet merkezine gönderilen 
vergiyi kesti. Halife Mu'temid-Alellah, Türk 
kumandanlarından EmacQr et-Türki'yi Su
riye valiliğine tayin edip bu isyanı bastır
makla görevlendirdi. İsyanı bastıran Ema
cQr'un 878'de ölümünün ardından yerine 
geçen oğlu Ali, Bizansseferiiçin Suriye'
ye gelen Ahmed b. Tolun'a tabi olmayı ve 
hutbede onun adını okutınayı kabul etti 
(Şaban 2641 Nisan 878). Remle, Halep, Ha
ma ve Humus valilerinin de itaat arzet
mesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı. 
Azatlısı Lü'lü'ü Suriye valiliğine tayin eden 
Ahmed b. Tolun döneminde Suriye'ye is
tikrar geldi, çıkan küçük çaplı isyanlar ko
laylıkla bastırıldı. 

Humareveyh devrinde Muvaffak-Billah 
tarafından gönderilen Abbasl ordusu bü
tün Suriye'yi ele geçirdi. Bunu öğrenen 
Humareveyh bizzat sefere çıktı ve Zilka
de 272'de (Nisan 886) Dımaşk'ı, ardından 
Muhammed b. Ebü's-Sac vasıtasıyla bü
tün Suriye'yi geri aldı. Bundan sonra Ab
baslhalifesine bağlılığını bildiren Huma
reveyh'in Dımaşk'ta hizmetÇileri tarafın
dan uyurken öldürülmesiyle (282/895) bir
likte Suriye'de Tolunoğulları yönetimi za
yıflamaya başladı. Bu dönemde gulat-ı Şla'
ya mensup İsmaiiT-Karmati hareketleri Su
riye'ye nüfuz etti. Karmatller Esed, Tay 
ve Temlm kabileleriyle birlikte önce Suri
ye (289/902), ardından Dımaşk üzerineyü
rüdüler (290/903). bımaşk'ı ele geçireme
mekle birlikte Karmatiler'in bölgedeki lide
ri , Sahibüşşame diye bilinen ve emlrü'l
mü'minln ve mehdi unvaniarını kullanan 
Hüseyin b. Zikreveyh Hama, Humus, Ma
arretünnu'man ve Ba'lebek'i ele geçirdi. 
Ancak ertesi yıl Hama'da Abbasl"kuwet
lerine yeniterek yakalandı ve Bağdat'a gö
türülüp öldürüldü (291/903) . Suriye'de bir-
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kaç yıl daha devam eden Karınati isyan
ları, Halife Müktefi-Billah'ın görevlendirdi
ği Muhammed b. Süleyman el-Hanlfi el
Katib ve Hüseyin b. Hamdan gibi kuman
danların çabalarıyla sona erdirildi. 

324 (936) yılında Suriye'nin halife tara
fından Mısır genel valisi Muhammed b. 
Tuğç'a verilmesiyle bölgede İhşlcfıler döne
mi başladı. Bu yıllarda hilafet merkeziyle 
arasının bozulması yüzünden Suriye'ye ge
len eski emlrü'l-ümera Muhammed b. Ra
iJ5., Suriye'nin önemli bir kısmını ele geçir
meyi başardı. Muhammed b. Tuğç, İbn 
Rai(5'in ölümünden sonra Dımaşk'a yürü
yüp kontrolü sağladı . Ancak Seyfüddevle 
el-Hamdarn 334'te (945) Halep ve Humus'u, 
ardından Dımaşk' ı ele geçirdi. Muhammed 
b. Tuğç ona karşı harekete geçip savaş
maksızın Dımaşk'ı terketmeye mecbur et
ti. Daha sonra Humus'a, ardından Kınnes
rln'e geldi, burada yapılan savaşı da İhşl
dller kazandı (334/945-46) . Ebü'l-Misk Ka
fOr devrinde iki taraf arasında imzalanan 
antlaşmayla Suriye'nin kuzeyi Hamdanl
ler'e bırakıldı (Reblülahir 336/ Kasım 947). 

İhşldiler'in Suriye'nin güneyindeki hakimi
yetleri, 3S7 (968) yılında Suriye'nin büyük 
kısmının ve Dımaşk'ın Karmatiler tarafın

dan ele geçiritmesine kadar devam etti. 
N. (X.) yüzyıl sonlarında Hamdanller'in za
yıfladığı dönemde Suriye'nin kuzeyi Bizans 
saldırılarına ve uzun süreli işgallere ma
ruz kaldı . Aynı devirde Güney Suriye, Filis
tin sahil şehirlerini eline geçiren Fatımi

ler'in en önemli hedefi oldu. Kelb, Kilab ve 
Tay kabileleri bu hakimiyet mücadelesin
de önemli rol oynadılar. 

Fatımller, Suriye'yi kendilerini Bağdat'a 
götürerek Büveyhl idaresine ve Abbas! hi
lafetine son verecek seferin hareket nok
tası olarak görüyorlardı. Mısır'ı ele geçiren 
Fatımiler'in Suriye'yi Karmatiler'den alma 
yönündeki ilk teşebbüsleri başarısızlıkla 
sonuçlandı ( 360/97 I ) . Aziz-Billah, 977 yı
lında Dımaşk'ta bağımsızlığını ilan eden 
Türk Emiri Aftegin'in üzerine bizzat gide
rek onu esir aldı. Bu zafere rağmen Afte
gin'in adamlarından Kassam bölgedeki ha
kimiyetini bir müddet sürdürdü. Irak Bü
veyhl Sultanı Adudüddevle'nin 983'te ölü
münün ardından Suriye'de kendilerini da
ha güçlü hisseden Fatımiler merkezi Suri
ye'de hakimiyeti tam anlamıyla ele geçir
diler. 382 (992) yılında Hamdaniler'in elin
deki Humus ve Hama'yı aldıktan sonra Ha
lep'e doğru ilerleyen Fatımi ordusu Bizans 
ordusunun yardıma gelmesi yüzünden ge
ri çekildi. Fatımiler, bölgedeki hakimiyet
lerinin ilk yıllarında Suriye'deki yerellider
Iere özerklik verdiler; Suriye'nin güneyin-

de nüfuz sahibi olan Cerrahiler'le iş birli
ği yaptılar. Ancak mahalli isyanları bastır
makta güçlük çektiler. Bu dönemde Fatı

mi dailerinin bölgedeki propagandalarıyla 
Fatımı 1 İsmaili daveti Suriye'de daha faz
la yayılma imkanı buldu. Hakim-Biemrii
lah devrinde 404'te (ı Ol 4) Halep ve civarı 
alındı. Suriye sahil şehirleri de Fatımiler'in 
eline geçti. Kuzey Suriye'de Bizaris'ın elin
de Şeyzer gibi küçük birkaç şehir kaldı. Bu 
yıllarda henüz ortaya çıkan Dürzilik inancı 
Karınati mirasının hala yaygın olduğu Su
riye'de hızla yayıldı. 

Suriye'nin kuzeyinde Fatımi hakimiyeti
nin zayıftadığı Halife Zahir-Lii'zazidinillah 
döneminde Salih b. Mirdas, Kelb ve Tay 
kabileleriyle anlaşarak önce Halep'ten Ane'
ye kadar olan bölgenin kendisine bırakıl
masını sağladı. 41 S'te (ı 024 ı Halep'i ele 
geçirip Mirdasiler hanedanının temelleri
ni attı. Suriye'nin merkezi birimleri ve Dı
maşk, Fatımı egemenliğinde kalsa da Mir
dasiler Fatımiler'i birkaç defa yenilgiye uğ

rattılar, Halep ve Humus'u alıp onları Ku
zey Suriye'den tamamen çıkardılar. Bu
nunla birlikte Mirdasi Emiri Şiblüddevle 
Nasr, Fatımi tehdidine karşı Bizans haki
miyetini tanımak ve vergi vermek zorun
da kaldı . 

Fatımiler'in Dımaşk valisi Anuş Tegin, 
Suriye'deki Arap kabileleriyle iş birliği içe
risinde Hama ve Halep'i ele geçirerek Mir
dasi hakimiyetine son verdi. Ancak onun 
ölümünün ardından (43 3/ 1042ı Halep'te 
Mirdasi idaresi tekrar tesis edildi. Fatımi
ler'in Güney Suriye'deki Mkimiyetleri, Sel
çuklu Emiri Atsız b. Uvak'ın 468'de (ı 075-
76) Suriye'yi ele geçirip hutbeyi Abbasller 
adına okutmasıyla son buldu. Dımaşk' ı ku
şatan Fatımiler, yardım için gönderilen Me
likşah'ın kardeşi Tacüddevle Tutuş'un yak
laştığını öğrenince kuşatmayı kaldırarak 

geri çekildiler. Tutuş'un şehre girmesinin 
ardından Suriye ve Filistin Selçuklu Devle
ti kuruldu (471/ı079). Daha sonra dikkati
ni Kuzey Suriye'ye yöneiten Tutuş 479'da 
( ı 086 ı Halep'i de Selçuklu topraklarına kat
tı. Ukayli Emiri Müslim b. Kureyş ile 1. Sü
leyman Şah'ın sahneden çekilmeleri sebe
biyle Tutuş Suriye'nin yegane hakimi oldu. 
Aynı yılın sonunda Halep'e gelen Sultan 
Melikşah, Halep valiliğini Kasimüddevle Ak
sungur'a verdi. Bu dönemde Suriye'nin gü
neyi ve sahil şehirleri Tutuş'un , kuzeyi ise 
Aksungur'un elindeydi. Bu ikisinin arasın
daki Şeyzer merkez olmak üzere Efamiye 
ve Kefertab'da Beni Münkız hüküm sürü
yordu. Suriye'de Selçuklu yönetimi başlar
ken Batı Avrupa ve özellikle İtalya'da tica
ret yeniden canlanmakta, bilhassa Akde-



niz'in doğu kıyısındaki şehirleri etkilemek
teydi. Bu gelişme Halep ve Dımaşk gibi 
Doğu Akdeniz sahiline yakın şehirlere de 
yansıdı. Selçuklular'ın bölgede siyasi istik
rarı sağlamaları ticaretin gelişmesine kat
kıda bulundu. Selçuklular'ın Suriye ile bir
likte İran ve Anadolu'ya da hakim olmala
rı karayoluyla yapılan uluslararası ticareti 
geliştirdi. 

Ağabeyi Melikşah'ın ölümüne kadar (485/ 

ı 092) m elik unvanıyla yetinen Tu tuş onun 
vefat haberini alınca taht mücadelesine 
kalkışarak Rahbe, Musul, Halep, Nusay
bin, Antaeya. Urfa, Harran ve Hakka'yı ele 
geçirip adına hutbe okuttu. Ancak Melik
şah'ın yerine geçen oğlu Bereyaruk'un böl
geye yaklaşması üzerine Dımaşk'a çekildi. 
Mayıs 1 094'te Halep'i kuşatan Tutuş şehri 
ele geçirip Aksungur'u öldürttü ve Kuzey 
Suriye'yi Antaeya'da hüküm süren Yağısı

yan'a ikta olarak verdi. Selçuklu tahtı için 
Bereyaruk'la yaptığı mücadeleyi kaybeden 
Tutuş'un ölümünün (488/ı095) ardından 
oğlu Rıdvan Halep'e hakim olmayı başar
dı, küçük kardeşi Dukak ise Dımaşk'ı ele 
geçirdi. Böylece Suriye Selçukluları ikiye 
bölünmüş oldu. Rıdvan 507'de (ı ı ı3) ölü
müne kadar Kuzey Suriye hakimiyetini sür
dürdü. Rıdvan'ın ardından oğulları vasıta
sıyla devam eden Selçuklu Halep melikli
ği. şehir halkının Haçlılar'a karşı yardım 

çağrısı üzerine Halep'e gelen Artuklu Emi
ri Necmeddin İlgazi tarafından sona erdi
riidi (5 ı lll ı ı 7). Dımaşk ve Güney Suriye'
de Dukak'ın 497'de (ı ı 04) ölümünün ar
dından hakimiyet Dımaşk Atabegliği'nin 
(Börller 1 Tuğteginliler) kurucusu Atabeg 
Tuğtegin'in eline geçti. Bu dönemde Ce
belibahre'de Nusayrller, Cebelisümmak'ta 
Dürziler, Batı ve Güney Suriye'de ismai
liler gibi heterodoks unsurlar, Sünni Sel
çuklular'la mücadelelerini ve bulundukla
rı bölgelerdeki hakimiyetlerini devam et
tiriyorlardı. Tuğtegin'in ölümünden (522/ 
ı ı 28) sonra Dımaşk'a hakim olan oğlu Sö
ri bölgede Haçlılar 'ın müttefiki Batınller'
le mücadele etti. Dımaşk'ı ele geçirmek is
teyen Haçlılar'ı dayenmeyi başardı (523/ 
ı ı29) 

I. Haçlı Seferi esnasında Antaeya'yı iş
gal eden Haçlılar ( 49211 099) Suriye'de Ma
arretünnu'man'ı yağmaladıktan sonra Hıs
nülekrad üzerinden Lübnan'a girdiler. Haç
lılar'ın eline geçen Lazkiye 1108'de Antak
ya Prinkepsliği'ne bağlandı. Ancak Suriye'
nin iç kısımları Halep, Hama, Humus ve 
Dımaşk atabeglerin elindeydi. Haçlılar, Su
riye'nin sadece sahil kesiminde hakimiyet 
kurabildiler. Bu arada Halep ve çevresini ele 
geçiren Musul Atabegi imadüddin Zengi, 

bir yandan Haçlılar'a karşı cihad ilan eder
ken Suriye'nin güneyini de hakimiyeti al
tına almaya çalıştı ve 524'te (ı ı 30) Ha
ma'yı, ardından Humus'u topraklarına kat
tı. 

imadüddin Zengl'nin 541'de (ı ı46) ölü
münden sonra Halep'te ve Kuzey Suri
ye'de hakimiyet oğlu NCıreddin Mahmud 
Zengl'nin eline geçti. ll. Haçlı Seferi'nin ar
dından Suriye'deki etkinliği daha da artan 
NCıreddin Zengi, 549'da (ı 154) Dım aşk' ı 

ele geçirerek Suriye'nin büyük oranda tek 
elde toplanmasını sağladı. Suriye şehirle
rinin imarına önemli katkıda bulunduğu 
gibi Sünni ulemasını destekledi. Bölgedeki 
Haçlılar'a ve heterodoks zümrelere karşı 
onlardan yararlandı. Bu esnada Suriye'nin 
güneyinde Salhad ve Busra İsmaililer'in 
elindeydi. Suriye'nin çöl olan doğu kısmın
da ise Tay kabilesine mensup Beni Fazi 
bazan Fatımller'le , bazan da Haçlılar'la an
laşarak hakimiyetini devam ettiriyordu. Bu 
arada 552 (1157) yılında Suriye'nin kuze
yinde meydana gelen deprem pek çok şe
hirde büyük hasara yol açtı. 

NCıreddin Zengl'nin 569'da (ı ı 7 4) ölü
müyle başlayan taht mücadelesi , Mısır ve 
Suriye'yi birleştirmek isteyen Selahaddin-i 
EyyGbl'ye Suriye'yi ele geçirme fırsatı ver
di. Dımaşk'taki emirlerin daveti üzerine 
Ekim 1174'te Mısır'dan Suriye'ye hareket 
eden Selahaddin Dımaşk, Ba'lebek, Hum us, 
Hama gibi önemli merkezleri kolaylıkla ele 
geçirdi. 579'da ( 1183) Halep'i de alan Sela
haddin, Hittin Savaşı'nda Haçlılar'ı büyük 
bir yenilgiye uğratıp (583/ı ı87) Kudüs'ü 
fethetti ve Haçlılar'ın elindeki kalelerin bü
yük kısmını geri aldı. 1192'de Haçlılar'la 

Sur-Yafa arasındaki sahil şeridinin onlara 
bırakılması . iç kısımların Eyyübller'de kal
ması şartıyla antlaşma yapıldı. 

589'da (ı ı 93) Selahaddin'in ölümüyle Ey
yu bi Devleti, Mısır ve Suriye'de birkaç ko
la ayrıldı. Suriye'de Selahaddin'in oğulları 

arasındaki hakimiyet mücadelesine mü
dahale eden kardeşi el-Melikü'l-Adil büyük 
sultan olarak tanınmayı başardı. Onun dö
neminde Haçlılar'la çatışmadan uzak du
rulması Suriye'de ticaretin gelişmesini sağ
ladı. Ancak Haçlılar zaman zaman Hama 
ve Humus gibi şehirlere saldırı düzenliyor
lardı. el-Melikü'l-Kamil Muhammed de Haç
lılar'la anlaşma yoluna gitti. Onun ardın
dan Suriye'deki EyyGbi melikleri bağımsız 
hareket etmeye başladılar. el-Melikü's-Sa
lih Necmeddin EyyGb devr inde merkezi 
idarenin beylikler üzerindeki otoritesi iyice 
zayıfladı. Halep gibi bazı beyliklerin merkez
le ilişkisi kesildi. 1240-1243 yıllarında Ha-
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!ep, Hum us ve Dımaşk daha çok Anadolu 
Selçukluları 'na tabi kaldı. 

Suriye EyyGbi melikleri Mısır 'da 648'de 
(ı 250) kurulan M em! ük Devleti'ni tanıma
dılar ve meşru hakları saydıkları Mısır sul
tanlığını onların elinden almak için hare
kete geçtiler. Moğol tehlikesi ortaya çıkın
ca aralarındaki mücadele Abbas! halifesi
nin devreye girmesiyle iki taraf arasında 
antlaşmayla sona erdi. Suriye'ye saldıran 
Moğollar önce Halep'i , ardından Dımaşk' ı 

istila ederek Suriye'nin büyük kısmına ha
kim oldular. Ancak Aynica!Gt Savaşı'nda 
( 65811260) Moğollar'a ağır bir darbe vuran 
Memlükler, Suriye'nin büyük kısmını elle
rine geçirdiler. itaat arzeden Hama, Hu
mus ve Kerek Eyyübi emirlerini ise görev
lerinde bıraktılar. Hama gibi bazı küçük 
Eyyübi beylikleri varlıklarını VIII. (XIV.) yüz
yıl başlarına kadar devam ettirdiler. 

Memlük Sultanı ı. Baybars döneminde 
Suriye'de hem Moğollar'a hem de Haçlı 

lar'a karşı başarı kazanıldığı gibi idari dü
zenlemelere de gidildi. Haçlılar'ın Suriye'
deki en önemli kalelerinden Hısnülekrad 
alındı, Antaeya Haçlı Prinkepsliği ortadan 
kaldırıldı, Trablus Haçlı Kontluğu ve Batıni
ler 'in elindeki pek çok kale fethedild.i . Su
riye'ye sığınan birçok Türkmen ve Moğol 

kabilesi çeşitli merkeziere yerleştirildi. Ka
lavun döneminde 680 (1281) yılında Hu
mus'ta yapılan savaşta İlhanlılar'a karşı 
büyük bir zafer kazanıldı. Sur iye'nin Ak
deniz sahilindeki stratejik kalesi Merkab 
(684/1285) ve ardından Lazkiye alındı. Böy
lece bölgede Haçlılar'ın elinde sadece Ak
ka kalmıştı. el-Melikü'l-Eşref Halil, babası

nın hazırlamış olduğu orduyla Akka'yı ele 
geçirerek bölgede iki yüzyıl devam eden 
Haçlı varlığına son verdi. Haçlılar'ın bölge
den çıkarılmasının ardından tekrar saidır
malarını önlemek amacıyla Suriye'deki pek 
çok kale yıkıldı . el-Melikü'n-Nasır Muham
med b. Kalavun devrinde Suriye'ye h ücum 
eden İlhanlı Sultanı Gazan Han Humus'u 
ele geçirdi (699/1299) Ardından Dımaşk'a 
saldıran İlhanlı kuwetleri şehri tahrip etti
ler. Ancak çok geçmeden şehir tekrar Mem
lükler'in hakimiyetine geçti. Bu dönemde 
Haçlılar'ın elinde bulunan, Suriye'nin Akde
niz sahilindeki tek adası Ervact da fethe
dildi (702/1 302) . Memlük kuwetleri, Suri
ye'ye tekrar saldıran İlhanlılar'ı Tedmür'
de ve Mercüssuffer'de (702/ 1 303) yenerek 
Suriye'den çıkardılar. 

Berkuk devrinde Suriye'de önemli karı
şıklıklar ve isyanlar çıktı. Malatya naibi Min
taş ve Yelboğa en-Nasıri isyanları yöneti
mi çok uğraştırdı. Dımaşk naibi Tenem'in 
çıkardığı, Halep ve Hama nilibierinin de des-
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teğiyle büyüyen ayaklanma zor bastırıldı 
( 1400). Aynı yıl Suriye büyük bir tehlikeyle 
yüzyüze geldi. Timur önce Halep'i, ardın
dan Dımaşk' ı işgal ve tahrip etti. istikrar 
kayboldu, Suriye şehirleri ayrıca isyanlar 
sebebiyle tahribata maruz kaldı. Sultan Fe
rec. Suriye seferinde bir isyan sonucu öl
dürüldü (815/1412) . Suriye'deki bu isyan
lar Şeyh ei-MahmCıdi tarafından bastırıla
rak bölgede tekrar istikrar sağlandı. 

Memlükler döneminde Suriye yüksek 
rütbeli memlük emirleri tarafından yöne
tilen naibliklere bölünmüştü. Dımaşk, Ha
lep ve Hama naiblikleri içerisinde en yük
sek dereceli olanı Dımaşk naibi bölgede
ki diğer nilibierden de sorumluydu. Ancak 
Memlükler veraset kuralına fazla itibar et
mediğinden sultan değişiminde naiblikler
de isyanlar çıkıyordu . Zengiler ve EyyCıbi
ler devrinde yoğunluk kazanan ilmi hare
ket. sultanlar ve devlet adamlarının des
teğiyle Memlükler zamanında daha ileri 
bir seviyeye ulaştı. 

Memlükler'in ilk döneminde Haçlılar ve · 
Moğollar'la yapılan uzun süreli savaşlar ve 
halka yüklenen ağır vergiler sebebiyle Su
riye şehirlerinde ekonomik durum olduk
ça bozulmuştu. Haçlı ve Moğol tehlikesi
nin bertaraf edilmesi ve siyasi istikrarın 
sağlanmasının ardından ticari hayat can
Iandı ve şehirler gelişti. Bu arada birkaç 
defa kıtlık, salgın hastalıklar. kuraklık ve 
depremler yaşandı. 1349 yılındaki veba 
salgını esnasında Suriye nüfusunun olduk
ça azaldığı bildirilmektedir. Burcl Memlük 
sultanlarının son zamanlarda bazı ürünle
rin ticaretini kendi tekellerine almaları ve 
fiyatları istedikleri gibi belirlemeleri Suri
ye'nin ekonomik yapısını sıkıntıya soktu. 
IX. (XV.) yüzyılın ikinci yarısında askerler 
arasında çıkan karışıklıklar ve arttırılan ver
giler yüzünden ekonomik hayat biraz da
ha bozulunca Suriye'de halk isyanları baş
ladı. Sultan Kansu Gavri bu isyanları bas
tırmakta büyük zorluk çekti. Bu dönemde 
Memlük-Osmanlı ilişkilerinin gerginleşme

si sonucunda Suriye ayrıca iki büyük devlet 
arasında çatışma bölgesi haline geldi. 24 
Ağustos 1516'da Halep'in kuzeyinde Mer
cidabık'ta Memlükler'e karşı büyük bir za
fer kazanan Yavuz Sultan Selim Suriye'yi 
Osmanlı topraklarına kattı. 
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Iii CENGİZ TOMAR 

Osmanlı Dönemi. 24 Ağustos 1516'da 
Osmanlılar'ın galibiyetiyle sonuçlanan Mer
cidabık Savaşı'nın en önemli sonuçlarından 
biri, Eylül 1516'da Şam merkezli Suriye 
bölgesinin Osmanlı hakimiyeti altına alın
ması oldu. Önce Halep'e, ardından Şam'a 
giren Yavuz Sultan Selim, Suriye'de Mem
lük dönemindeki idari yapıyı değiştirme
di. Mısır seterinden dönüşünde yeniden 
Şam'a gelen Yavuz Sultan Selim, Muhyid
d.in ibnü'I-Arabi Camii ve Türbesi'nin ya
pımını tamamlattığı gibi Mısır'da direniş 
devam ederken itaat arzeden ve Gazze, 
Safed, Kudüs, Kerek, Nablus'tan oluşan 
sancak beyiliği görevine getirilen eski 
Memlük nilibierinden Canbirdi Gazali'yi 15 
Şubat 1518' de de Şam beylerbeyiliğine ta
yin etti. Yavuz Sultan Selim hac kervanı
nın yola çıkmasından sonra Şam'dan ay
rıldı (Safer 9241 Şubat 151 8). 

Canbirdi Gazali, iki yıllık beylerbeyiliği sı
rasında başta Bikaa vadisi aşiret reisi ibn 
Haneş olmak üzere kabile isyanlarını bas
tırmak ve hac güzergahının güvenliğini 
sağlamakla birlikte Memlük beylerini koru
maya ve eşraf yapılanmasını devam ettir
meye çalıştı. Yavuz Sultan Selim'in vefatı
nın ardından Zilkade 926'da (Ekim 1520) 

gönülsüzce bağlandığı Osmanlı Devleti'
ne isyan etti. Özellikle kabile reisierinin ve 
Memlük beylerinin desteğiyle Şam'da ha
kimiyeti sağladı . Daha sonra Beyrut ve 
Trablusşam gibi kıyı şeridindeki önemli şe
hirleri ele geçirdi ve Halep'i kuşattı. isyan 
sırasında Safevı1er'le irtibat kuran Can birdi, 
Osmanlı kuwetlerine karşı duramayarak 
Şam'a döndü. Burada adına hutbe okutup 
para bastırdı ve Emeviyye Camii'nde "el
melikü'l-eşref' unvanıyla bağımsızlığını ilan 
etti. Ancak ulemanın, esnafın ve meşayihin 
desteğini sağlayamadı. Ferhad Paşa ku
mandasında Şam'a ilerleyen Osmanlı ordu
su 1521 Ocak ayının son günlerinde isya
nı bastırdı. Yeni beylerbeyi Ayas Paşa şu
bat sonunda Şam'a geldi ve Ferhad Paşa 
mart sonunda buradan ayrıldı. 

Yavuz Sultan Selim'in fetihlerinden son
ra Suriye, Filistin, Mısır ve Hicaz bölgeleri 
Arap vilayeti adıyla teşkilatlandırıldı. Mem
lük döneminde olduğu gibi Şam emirü'l
ümerası (beylerbeyi) Halep'i de içine alan 
geniş bir bölgeden sorumluydu. 1520'Ier
de Şam vilayeti, Adana ve Halep dahil ol
mak üzere Gazze'ye kadar uzanan bölge-


