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liJ ŞiT TuFAN BuzPIN AR 

III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 

1. Eğitim ve Öğretim. Fetihten Osman

lılar'a Kadar. Eski bir kültür ve medeni
yet merkezi olan Suriye, İslam'ın doğu
şundan önceki asırlarda bu önemini kay
betmişti. Bölgede Bizans'ın vasalı olarak 
hüküm süren ve ana dilleri Arapça'nın 
yanında Ararnice'yi de öğrenen Gassani
ler, Bizans kültürünün etkisi altında ka
larak Hıristiyanlığı kabul etmişlerdi. Ka
lıntıları günümüze ulaşan önemli mimari 
eserler yapmış olmalarına rağmen Gassa
niler'in ilim ve düşünce hayatına dair kay
da değer bir şey bilinmemektedir. Bu dö
nemde Suriye'de Hicaz bölgesinde olduğu 
gibi sadece şiirde önemli bir gelişme ya
şanmış ve şairler saray tarafından destek
lenmiştir. Nitekim kendisi de iyi bir şair 
olan son Gassani hükümdan Cebele b. Ey
hem şairleri etrafına toplamıştı. 

sam'da 
NO reddin 
zengi 
Darülhadisi 
ve Türbesi 

SURiYE 

Fetih orduları içinde Suriye'ye gelen ve 
fethedilen merkeziere yerleşen sahabiler 
bölgede İslam'ın öğretilmesinde ve yayıl
masında önemli rol üstlenmiştir. Dımaşk 
Valisi Yezid b. Ebu Süfyan'ın bölgede İslam'ı 
öğretecek muallimler istemesi üzerine Hz. 
Ömer ashabın ileri gelenlerinden Muaz b. 
Cebel, Ebü'd-Derda ve Ubade b. Samit'i 
Suriye'ye göndermişti. Başta bu üç saha
bi olmak üzere Suriye'ye yerleşen veya bir 
süre orada yaşayan sahabiler bölgede İs
lam'ın öğretilmesinde büyük rol oynamış, 
Suriye'de ilk ilim halkaları bu sahabilerin 
etrafında kurulmuştur. Bu alanda en et
kili olan sahabi Dımaşk kadılığı görevini de 
yürüten Ebü'd-Derda'dır. EbO Zer ei-Gıfa
ri, Suriye ve Filistin fakihi diye tanınan Ab
durrahman b. Ganm, Fedale b. Ubeyd öne 
çıkan diğer isimlerdir. Hz. Osman tarafın
dan istinsah ettirildikten sonra Dımaşk'a 
gönderilen Kur'an nüshasını akutmak için 
Mugire b. Ebu Şihab görevlendirilmiştir. 
Bu dönemde Suriye'deki camilerde kuru
lan ilim halkalarının ilk basamağını küttab 
adı verilen, okuma yazmanın öğretildiği 
mektepler oluşturmaktaydı. İslam'ın ilk 
yıllarında ilmi hayat dini pratiklerle ilgili 
zaruretlerin giderilmesiyle İslam'ın öğre
tilmesi ve aniaşılmasına yönelik olarak da
ha ziyade Kur' an, fıkıh, hadis ve siyer saha
sına hasredilmişti. Bunun yanında Arap 
olmayanların İslam'ı kabul etmesiyle bir
likte Kur'an'ın doğru okunmasına ve Arap
ça'ya dair çalışmalar başlamış ve giderek 
artmıştır. 

Emevller döneminde büyük gelişme gös
teren kıraat ilminde Suriyeli atimler önemli 
yer tutar. Yedi kıraat imarnından biri olan 
İbn Amir ei-YahsObi ve Şam karii diye ta
nınan Ebü'd-Derda'nın talebesi Atıyye b. 
Kays ed-Dımaşki Suriye'de yetişmiştir. Böl
gede bazı aralıklarla uzun süre kaldığı için 
Hicaz ve Suriye bölgesi alimi olarak tanı
nan İbn Şihab ez-Zühri hadislerin tedvinin
de, siyer ve megazi çalışmalarında önemli 
rol oynamıştır. Dımaşk Kadısı E bO İdris ei
Havlani de meşhur bir muhaddisti. Ernevi
ler devrinde Suriye, tahsilini Medine'de 
tamamlayan Halife Ömer b. Abdülaziz ve 
MekhOI b. Ebu Müslim gibi büyük fakih
lerle meşhur olmuştur. Öte yandan Su
riye bölgesi, siyer ve megazi çalışmaları 
bakımından Medine'den sonra ikinci sıra
da gösterilmiş, bunun Hz. Peygamber'in 
gazveterinden bazılarını Suriye civarına ger
çekleşmesiyle ilgili olduğu söylenmiştir. Ta
rih alanındaki ilk çalışmalarda fetihler ko
nusuna büyük önem verilmiştir. Zühri, Ev
zai ve Ubade b. Nüsey eş-Şami, Emeviler 
devrinde bölgede megazi ve tarih çalışma-
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larının öncüleri olmuştur. Ömer b. Abdü
laz!z, Dımaşk'a davet ettiği Asım b. ömer 
b. Katade'yi ümeyye Camii'nde siyer ve 
megazl aniatmakla görevlendirmiştir. Bu 
alandaki ilk telifler megazl ile ilgilidir. Ke
lam ilminin doğuşunu hazırlayan Kaderiy
ye ve Cebriyye gruplarının oluşmasında da 
Suriyeli iliimierin rol oynadığı görülmekte
dir. Bu iki grubun öncülerinden kabul edi
len Gaylan ed-Dımaşki ile Ca'd b. Dirhem 
Suriye'de yaşamışlar ve görüşlerini sınırlı 
da olsa yayma imkanı bulmuşlardır. 

Suriye'de özellikle tıp, kimya, felsefe ve 
astronomi gibi alanlarda kadim medeni
yetlerden yapılan ilk tercümeler, Emevi 
hanedanına mensup Humus Valisi Halid 
b. Yezid b. Muaviye tarafından desteklen
miştir. İskenderiyeli bir rahip olan Marya
nos'u (Marianos Romenus) Suriye'ye ge
tirterek özellikle kimya, tıp ve astronomiy
le ilgili kitapların tercümesini yaptıran ve 
zengin bir kütüphaneye sahip olan Halid b. 
Yezid'in kimya ile alakah risaleler telif et
tiği söylenmektedir. Bu dönemde Dımaşk'

ta bir rasathanenin varlığı bilindiği gibi Ha
life I. Velid'in cüzzamlılar için bir hastaha
ne yaptırdığı kaydedilmektedir. Medih ve 
hiciv türünün geliştiği, şiirin aynı zaman
da siyasi bir propaganda aracına dönüş
tüğü Emeviler devrinde Suriye'de saray 
çevresinde önemli şairler yetişmiştir. Erne
vi hanedam mensuplarından destek gören 
ve halitelerin sarayında yaşayan hıristiyan 
Arap şairi Ahtal ile genellikle yönetimi sa
vunan şiirler söyleyen Adi b. Rika' ed-Dı
maşki bunlardandır. 

Abbasller zamanında Suriye, İslam'ın si
yasi ve idari merkezi olma niteliğini kay
betmekle birlikte hala ilim seyahatlerinin 
yapıldığı bir bölge konumundaydı. Erne
viler'in son dönemiyle Abbasller'in ilk dö
neminde Suriye'de yetişen ve bölgenin oto
ritesi sayılan en önemli alim Evzaiyye mez
hebinin kurucusu fakih ve muhaddis Ev
zai'dir. Selef itikadının temsilcisi olan Ev
zai bölgedeki Kaderiyye ve Cebriyye akım
Iarına şiddetle karşı çıkmıştır. Mezheple
rio teşekkül ettiği Abbasiler devrinde Su
riye'de en fazla Şafii ve Hanefi mezheple
ri yayılmıştır. Aynı dönemde Suriye'de Şia 
inancının yaygınlaştığı şehirler arasında 

Selemiye öne çıkmaktadır. Evzai'nin ardın
dan bölgede yetişen ünlü hadis alimleri 
arasında İsmail b. Ayyaş ve Said b. Abdü
lazlz dikkat çekmektedir. II. (Vlll.) yüzyıl
da Suriye'de öne çıkan fakihlerin başında 
Yahya b. Hamza el-Kadi, İsmail b. Ebü'l
Muhacir, Süleyman b. Musa el-Ümevi, Mu
halled b. Hasan, Abbas b. Yezld, Şuayb b. 
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İshak, Yeiid b. Abdurrahman ve Yahya b. de Batıniler için bir darüdda've yapılması-
Yahya el-Gassanl gelmektedir. na izin verdiği belirtilmektedir. Daha son-

öte yandan aslen Suriyeli pek çok alim ra Nureddin Mahmud Zengl medrese ge-
ilim yolculukları için gittikleri Bağdat gibi leneğini hızlandırarak devam ettirmiş, Fa-
ilim ve kültür merkezlerine yerleşmiştir. tımi hakimiyeti altında kalan Suriye'de 
Buna karşılık Irak, Mısır ve Endülüs'ten EhH sünnet ilkelerini canlandırmak ama-
birçok alim hadis almak üzere daha ziya- cıyla çok sayıda medrese yaptırmıştır. Dı-
de hadis alimleriyle meşhur olan Suriye'- maşk'ta Ebü'l-Kasım İbn Asakir için ilk da-
ye gelmiştir. Bölgenin bu şöhreti kazan- rülhadisi (NQriyye Darülhadisi), aynı zaman-
masında etkili olan Suriyeli hadis alimleri da tıp eğitiminin de verildiği ilk hastaha-
arasında Muhammed b. Velid ez-Zübeydi neyi (Blmaristanü'n-Nürl) kuran hüküm-
ile Dımaşk'ta uzun süre kalmış olan Ebu dar olan NCıreddin Zengi Halep, Humus, 
İshak el-Fezarl sayılabilir. Abbas! Devleti'- Hama ve Ba'lebek't e medreseler inşa et-
nin ilk döneminde meşhur olan şairlerin tirmiştir. Ayrıca Beni Ümeyye Camii, da-
başında Abdülmelik b. Abdürrahlm el-Ha- rülhadis, Blmaristanü'n-Nurl ve Halep Ulu-
risl, Mansur en-Nemeri, Ebu Ali et-TenCı- camii'nde zengin kütüphaneler oluşturuı-
hi geliyordu. Abbasller devrinde Suriye'de muştur. Böylece Haçlı seferleri ve bölge-
önemli tarihçiler yetişmiştir. Tarih alanın- deki istikrarsızlık yüzünden Suriye'de za-
da risilleler yazdığı bilinen Dımaşklı tarihçi yıflamış olan ilim ve düşünce hayatı özel-
Velid b. Müslim, Yahya b. Said b. Eban el- likle Nureddin Zengi'nin katkılarıyla önem-
ümevl, İbn Aiz, Mahmud b. Semt' ve Ebu li bir gelişme sürecine girmiştir. Açılan 
Müshir öne çıkan isimlerdendir. Ebü'l-Hac- medreseler ve bunlara tahsis edilen va-
cac Şemseddin Yusuf ed-Dımaşki IV. (X.) kıflar dolayısıyla pek çok alim ilim öğren-
yüzyılda yaşayan tarihçiler arasında önem- rnek ve ders vermek üzere Suriye'ye yö-
li bir yer tutar. özellikle Hamdanl Hüküm- nelmiş, Kasani gibi birçok alim bu dönem-
darı Seyfüddevle döneminde Kuzey Suri- de Suriye'ye yerleşmiştir. Bu devirde Suri-
ye'de edebi hayat önemli gelişme kaydet- ye' de yetişen tarihçiler arasında en önem-
miştir. Bağdat'taki anarşi sebebiyle 330'- Iiieri İbnü'l-Kalanisl ve Ebü'l-Kasım İbn 
da (94ı) Suriye'ye göç eden Türk filozofu Asakir'dir. Alimierin gelişi Selahaddin-i Ey-
Farabl de ömrünün son yıllarını Ham da- yü bl döneminde daha da hızlanmış. Sela-
niler'in hakimiyeti altındaki Suriye'de ge- haddin'in alim devlet adamları Kadi el-
çirmiştir. Halep hatibi İbn Nübate el-Ha- Fazı! ve İmadüddin el-İsfahanl bunlar ara-
tlb, 318'de (930) bölgeye gelen şair Mü- sında yer almıştır. Zengller devrinde Suri-
tenebbl, Ebu Firas ei-Hamdani, ünlü Arap ye' de yetişen veya buraya yerleşen alim-
filozofu ve şairi Ebü'l-Ala el-Maarrl. Ham- ler arasında tefsirde Alemüddin es-Sehavi, 
danller devri Suriye'sinin en önemli sima- hadis ve tarihte İbn Asakir, fıkıhta Şam 
larıdır. Kadılkudatı Kemaleddin b. Muhammed 

eş-Şehrezuri ile oğlu Ebu Hamid Muhyid-
Fatımiler, Kahire'de kurmuş oldukları din eş-ŞehrezCırl ve yeğeni Ziyaeddin Ka-

darülilmin küçük örneklerini Dımaşk, Ha- sım b. Yahya eş-Şehrezur'i, Kutbüddin en-
lep gibi şehirlerde tesis etmekle birlikte NisabCırl, İbn Ebu AsrCın, Bahaeddin İbn 
bunlar Şla propagandasının yapıldığı mü- Şeddad, Muvaffakuddin İbn Kudame ve 
esseseler olmaktan öteye gidememiş ve İbnü'l-Münecca sayılabilir. 
zaman içerisinde önemlerini kaybederek 
kapanmıştır. Aynı dönemde İslam dünya- Selahaddin-i EyyCıbl, Zengiler'in bölgede 
sının doğusunda yaygınlaşan medreseler Sünniliği güçlendirme politikasını devam 
Ehl-i sünnet kültürünü güçlendirme mis- ettirmiştir. Fatımiler döneminde yaygınla-
yonu üstlenmiştir. Suriye Selçukluları za- şan Batıni mezheplerle mücadele etmek 
manında Şücaüddevle Sactır'ın Dımaşk'ta için dört Sünni mezhebe dayalı eğitimin 
inşa ettirdiği ilk Hanefi medresesi olarak yapıldığı pek çok medrese daha kurul-
bilinen Sadıriyye Medresesi'yle başlayan bu muştur. Ayrıca darülhadis ve darülkur'an 
süreç Böriler tarafından devam etiiriimiş adını taşıyan ihtisas medreseleri yaptırıl -
ve Dımaşk'ta beşi Hanefiler'e, biri Şafii- mıştır. Bqlgedeki harikah, ribat ve zaviye-
ler'e ait olmak üzere medreseler yap~iril- !erin sayısı · artmıştır. Buralarda tasayyufi 
mıştır. Halep'te Selçuklular, tarafındanStü · eğitimin yanı sıra diğer dini ilimler de oku
(1116) yılında ilk medresenin inşasına baş- .. tuluyordu. Suriye'de EyyCıöıler zamanında 
!anmış ve 51 Tde (ı ı 23) Artuklular zama- Selahaddin-i EyyCıbl'den sonra da pek çok 
nında tamamlanmıştır. Sünni mezheple- mecfrese açılmıştır. Bunlar arasında Dı-
re ait bu medreseler sayesinde ilim ve fi~ · maşk'ta Azlziyye, Adiliyye, Eşrefiyye da
kir hayatı canlanmıştır. Öte yandan Halep ·· .. rülhadisleriyle rilıuhezzebüddin ed~Dah~ 
Selçuklu Meliki Rıdvan b. Tutuş'un şehir- var'ın tıp medresesi sayılabilir. B.u devir-



de sadece Dımaşk'ta doksan, Halep'te on 
beşten fazla fıkıh medresesinin bulundu
ğu kaydedilmektedir. Şehirde kütüphane
ler gelişmeye devam etmiştir. Eyylıbller 
döneminde Suriye'de yaşayan alimler ara
sında fıkıhta Abdülmuttalib b. Fazi el-if
tihar ei-Haşiml. fıkha dair pek çok eserin 
müellifi Mahmud b. Ahmed ei-Haslrl, Ah
med b. Halil b. Saade el-Huy!, vahdet-i vü
cud felsefesinin en büyük mümessili Muh
yiddin İbnü'I-Arabl, İbnü'I-Hanbell, İbn 
Ebü'd-Dem, İbnü's-Salah eş-Şehrezurl, 
Hüsrevşahl, fakih ve tarihçi Sıbt İbnü'I
Cevzl, izzeddin b. Abdüsselam, Kitabü'r
Ravtateyn müellifi Ebu Şame önemlidir. 
Bu devirde bölgede Cezayir'den gelerek 
Dımaşk'a yerleşen İbn Mu'tl ile Ebu Bekir 
NCıreddin ei-İs'irdl ve Reşldüddin el-Pari
ki gibi dilci , şair ve edipler de yetişmiştir. 
Eyyubller zamanında Suriye'de en çok ge
lişme tarihçilik alanında görülmüştür. Ey
yübl sultan ve meliklerinin tarihçilere ver
dikleri destek sebebiyle hem mahalli hem 
umumi tarih ve tabakat alanlarında pek 
çok eser telif edilmiştir. Dönemin tarihçi
lerinin başında İmadüddin ei-İsfahanl'nin 
el-Ber~u'ş-Şami adlı eserine bir zeyil ya
zan Bündarl, et-Taril]u'l-Manşuri'nin ya
zarı İbn Nazif ei-Hamevl, Bugyetü 't-ta
leb ile Zübdetü'l-Ifaleb müellifi İbnü'I
Adlm, izzeddin İbn Şeddad ve İbn Vasıl ge
lir. Felsefe, matematik, astronomi ve tıp 
alanlarında ise İbn Ebu Usaybia'nın am
cazadesi Reşldüddin Ali b. Hasan b. Ebu 
Usaybia, İbn Fellus, botanikçi ve hekim 
Reşldüddin İbnü's-Sur!, botanikçi ve ec
zacı İbnü'I-Baytar, 'Uyunü'l-enba' ii ta
ba~ö.ti'l-etıbba' adlı eseriyle meşhur göz 
hekimi ve biyografi yazarı İbn Ebu Usay
bia sayılabilir. 

ilmi çalışmalara büyük destek veren 
Memlük sultanları, diğer bölgelerde oldu
ğu gibi başta Dımaşk olmak üzere Suriye 
şehirlerinde çok sayıda cami, medrese, 
hankah ve ribat inşa ettirerek buralara 
zengin vakıflar tahsis etmiş, devlet adam
larının onları örnek almasıyla dört mezhe
be ait fıkıh medreselerinin sayısı büyük 
rakamlara ulaşmıştır. Memlükler devrin
de özellikle hadis alanında ilmi hareketin 
en yoğun merkezi haline gelen Dımaşk'
taki medreselerin sayısının 1 SO' nin üzeri
ne çıkması bu gelişmenin kuwetli bir delili 
sayılır. Buna eğitim ve öğretim faaliyetle
rinin devam ettiği cami ve türbelerle han
kah, ribat ve zaviyeleri de eklemek gerekir. 
Bu medreseler arasında dini ilimierin yanı 
sıra özellikle tıbba tahsis edilmiş olanlar 
da bulunmaktaydı. Halep şehri de önem-

li bir ilim merkezi haline gelmişti. Moğol 
istilası sonucu Anadolu, Irak ve İran'dan, 
yine sıkıntılı bir dönem yaşayan Endülüs 
ve Kuzey Afrika'dan gelen İslam uleması
nın Suriye şehirlerine yerleşmesi bölgede 
ilmi hareketin canlanmasında etkili olmuş
tur. Memlükler döneminde Suriye'de med
reselerin yaygınlaşmasına paralel olarak 
ilmi hareketin çok ileri bir seviyeye ulaştı
ğı görülmektedir. Özellikle dini ilimler, Arap 
dili ve edebiyatı, tarih ve teracim alanla
rında İslam dünyasında o güne kadar gö
rülmemiş derecede eser telif edilmiş, bu 
ilmi harekete en çok katkıda bulunan şe
hir Dımaşk olmuş, hatta bazı ilim dalların
da başşehir Kahire'yi geride bırakmıştır. 
Bu devirde Suriye'de özellikle dini ilimler
de çok sayıda alim yetişmiştir. Kıraat ala
nında ünlü alimlerden Dımaşklı İbnü'I-Ce
zerl, tefsirde Hama Kadısı İbnü'I-Barizl, 
tarihçi ve müfessir Ebü'I-Fida İbn Kestr, 
teracimle ilgili eserleriyle meşhur Dımaşk
lı müfessir Bikal temayüz etmiştir. Altın 
devrini yaşadığı kabul edilen hadis alanın
da yetişen Suriyeli en önemli si ma Nevevl'
dir. Te~hibü'l-kemal'in müellifi şeyhül
muhaddisln Mizzl, İbn Receb, hadis ilmi
nin yanı sıra tarih ve teracime dair çok sa
yıda eser telif eden Zehebl diğer meşhur 
muhaddislerdir. Memlükler döneminde ya
şayan Suriyeli ünlü fakihler arasında iz
zeddin b. Abdüsselam, İbnü'I-Vekll, İbnü'z
Zemlekanl, Bedreddin İbn Cemaa. Taeed
din es-Sübkl, Takıyyüddin İbn Teymiyye, 
Şemseddin İbn Abdülhadl, İbn Kayyim ei
Cevziyye öne çıkmaktadır. Bu devirde Su
riye' de önemli dilciler de yetişmiştir. Arap 
dili alanında en önemli alimlerden sayılan 
İbn Malik et-TaY, Dımaşk ve Halep medre
selerinde müderrislikyapmış ve Dımaşk'
ta vefat etmiştir. Memlükler'in Şam naibi 
Tengiz, Suriye'de ilim ve imar faaliyetleri
ne önemli katkılarda bulunduğu gibi Dı
maşk'ta NCıreddin Zengl'nin yaptırdığı has
tahanelere ilave olarak yeni hastahaneler 
inşa ettirmiştir. Tıp eğitiminin de yapıldı
ğı bu hastahanelerde Reşldüddin Ebu Hu
leyka, Ali b. Yusuf b. Haydara er-Rehabl, 
ömrünün önemli bir kısmını Eyyyübller za
manında geçiren göz hekimi ve biyografi 
yazarı İbn Ebu Usaybia, İbnü'I-Lebblıdl, 
Muhammed b. Abbas ed-Düneysirl, İb
nü'n-Nefıs gibi tıp alimleri yetişmiştir. Koz
mografya ve coğrafya alanında Şeyhür
rabve ed-Dımaşkl, matematik, astronomi 
gibi dallarda Muhammed b. Ahmed ei
Huveyyl. Muhammed b. Ahmed ei-Mizzl, 
mantıkçı Kutbüddin er-Razi, İbnü'ş-Şatır 
gibi alimler sayılabilir. Memlük dönemi Su-
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riye'si Mısır'la birlikte İslam tarihçiliğinin 
zirvesini teşkil eder. Bu devirde Suriye'de 
yetişen tarihçiler arasında aynı zamanda 
Suriye kadılkudatı olan İbn Hallikan, Ebü'I
Fida, Birzall, Zeynüddin İbnü'I-Verdi, Sa
fedl. İbn Şaklr ei-Kütübl, İbn Hablb ei-Ha
lebl, İbnü'ş-Şıhne. Takıyyüddin İbn Kadi 
Şühbe, Şemseddin İbn Tolun, Şehabed
din İbn Arabşah ve Nuayml dikkati çeken 
müelliflerdendir. Bu devirde ansiklopedist 
veya derlemeci olarak nitelendirilen alimler 
tarafından da geniş hacimli pek çok eser 
telif edilmiştir. 
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I!II'!J CENGiz TOMAR 

Osmanlılar'dan Günümüze. Osmanlılar 
döneminde Suriye'de ilmi ve fikri hayat 
Memlük döneminin tabii bir devamı nite
liği taşır. Henüz yeterince araştırilmayan 
bu dönemi Arap edebiyatı tarihçileri ge
nellikle bir çöküş devri olarak adlandırırlar. 
Arap bölgelerinin Osmanlı hakimiyetine 
geçmesiyle birlikte ilim ve kültür hayatı
nın ekseninin başşehir istanbul'a kaydığı 
aniaşılmakla birlikte son dönemde Ömer 
Perruh ve Ömer Musa Paşa'nın yaptığı ça
lışmalar (bk bibl) bu devirde Suriye'de 
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