
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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canlı bir ilin! ve kültürel hayatın varlığını 
ortaya koymaktadır. Suriye'deki Memlük 
medreselerinin pek çoğu eğitim faaliyeti
ni sürdürdüğü gibi Osmanlı sultanları ve 
beylerbeyileri tarafından yeni medreseler 
açılmış ve Osmanlılar medreselerin işleyi
şine pek müdahale etmemiştir. Bazı du
rumlarda medreselere Türk yöneticiler ta
yin etmekle birlikte, müderrisler genellik
le mahalll ulemadan seçilmekteydi. Bazı 
Suriyeli alimler müderris olarak görev al
mak veya daha üst bir görev elde etmek 
amacıyla İstanbul'a gidiyorlardı. Ayrıca Su
riye'ye tayin edilen Türk idarecilerin de ge
nellikle mahalli ulema ile dost oldukları ve 
derslerine katıldıkları bilinmektedir. Yine 
Osmanlılar döneminde Dımaşk, Halep gibi 
Suriye'nin büyük şehirleri merkez olma 
özelliklerini korumuştur. Ahmed b. Mu
hammed el-Makkarl Dımaşk'a geldiğinde 

büyük ilgiyle karşıianmış ve Emeviyye Ca
mii'nde Dımaşk ulemasının katıldığı ders
ler vermişti, Özellikle İstanbul'dan Dımaşk'a 
yönelik ilmi hareketlilik mevcuttu. Suriyeli 
talebeler ve alimler İstanbul, Kahire, Bağ
dat, Mekke ve Medine gibi şehirlere ilim 
amacıyla gidiyorlardı. 

XIX. yüzyılda modern eğitim kurumları 
açılmadan önce eğitim ve öğretim faali
yeti medreselerin yanı sıra cami, tekke, 
hankah ve türbelerle alimierin evlerinde 
yapılıyordu . Camilerdeki dersler halka açık
tı. Suriye'nin en saygın ilmi kurumu Dı
maşk'taki Emeviyye Camii ile Kanuni Sul
tan Süleyman'ın Mimar Sinan'a inşa ettir
diği Süleymaniye Külliyesi olmuştur. Med
reselerde İslami ilimierin yanı sıra astrono
mi, tıp , felsefe ve matematik okutuluyor
du. Osmanlı döneminde faal olan ve kay
naklarda sıkça adı geçen medreseler ara
sında Adiliyye, Berraniyye, Farisiyye, Tak
viyye, Cewaniyye, Mukadderniyye, Kayme
riyye, İzziyye, Eşrefiyye, Çakmakıyye ve 
Emlniyye medreseleri sayılabilir. Bu devir
de özellikle Suriyeli bazı ulema ailelerinin 
öne çıktığı görülmektedir. Bunların içinde 
Gazzl, Nablusl, Kudame, Ferfur, Muhibbl, 
İmadl aileleri en önde gelenleridir. Hemen 
hemen bütün alimler fıkıh, hadis, tefsir 
gibi İslami ilimierin yanı sıra tabii bilimler 
alanında da bilgi sahibiydi. Şam'da Gazzl 
ailesi arasında en çok dikkat çeken şahsi
yet tefsir, kıraat ve fıkıh alimi Bedreddin 
el-Gazzl'dir. Çivizade Mehmed Efendi, Bos
tanzade Mehmed Efendi, Muldzade el
Amasl ve Fevzi Efendi, Şam'a gidip on
dan ders almışlardı . Bu durum İstanbul
Şam arasındaki ilmi bağın önemli bir gös
tergesidir. Bedreddin el-Gazzl'nin oğlu el-
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Kevfıkibü's-sô.'ire ve Lutfü'ş-şemer mü
ellifi Necmeddin el-Gazzl hem Berraniyye 
Medresesi müderrisi hem de Emeviyye Ca
mii imamıydı. Gazzl ailesi onlardan sonra 
da pek çok aJim çıkarmıştır. Nablusl aile
sine mensup Hanefi alimi İsmail b. Abdül
ganl en-Nablusl ile oğlu fakih, edip ve şair 
Abdülganl b. İsmail en-Nablusl, Şam ule
ması arasında zikredilmeye değer isimler
dendir. 

Osmanlılar döneminde Suriye'de özel
likle tarih ve teracim sahasında pek çok 
aJim yetişmiştir. Bunlar arasında Memlük 
dönemini idrak etmiş olan tarihçi Şern
seddin İbn Tolun, Dürrü'l-l:fabeb if tô.ri
]Ji a'yô.ni l:faleb'in yanı sıra yetmiş civa
rında eserin müellifi Halepli tarihçi, edip 
ve fakih Radıyyüddin İbnü'l-Hanbell, Te
rô.cimü '1-a'yô.n min ebnô.'i'z-zamô.n'ın 
yazarı Dımaşklı tarihçi ve fakih Bedred
din el-Burlnl, A]Jbô.rü'd-düvel ve ô.şô.
rü'l-üvel müellifi Ahmed b. Yusuf el-Ka
raman!, Şeg;eratü'g;-g;eheb müellifı İbnü'l
İmact. Silkü'd-dürer müellifı Muhammed 
Halil el-Muradl, Ijulaşatü'l-eşer müellifi 
Muhammed Emin el-Muhibbl ile Abdur
rahman b. Ferfur en dikkati çekenleridir. 
Arap dili ve edebiyatının Osmanlı dönemin
de gerilediğine dair genel görüşler, Suri
ye'de pek çoğu divan sahibi şair ve edibin 
varlığına dair bilgilerle anlamsız kalmakta
dır. Bu edip ve şairler içinde Muhammed 
b. Necmeddin es-Salih! el-HilaiT, Ebü'l-Me
all Derviş Muhammed et-Talevl, Abdülke
flm b. Mahmud et-Taranl, Muhammed b. 
Nureddin İbnü'd-Dera ed-Dımaşki , Mu
hammed el-Urdl el-Halebl, Eyyub b. Ah
med el-Kureşl, Şemseddin Muhammed b. 
Taceddin el-Mehasinl ve Halepli şair Mus
tafa b. Abdülmelik el-Bab! el-Halebi sayı
labilir. 

İslami ilimler alanında yetişen değerli si
maların bir kısmı padişahlar tarafından İs
tanbul'a davet edilerek iltifat görmüş ve 
çeşitli görevlere tayin edilmiştir. Bedred
din el-Gazzl'nin yanı sıra Hanefi fakihi Has
kefi, yirminin üzerinde eseri bulunan İbra
him b. Muhammed el-Halebl, Ahmed b. 
Muhammed ed-Dımaşki, Abdülvehhab el
Ferfurl, Şemseddin b. Atıyye el-Hamev1, 
aynı zamanda tefsir, dil ve matematik ali
mi olan Zeynüddin Mansur b. Abdurrah
man el-Harlrl ed-Dımaşki (Hatlbü's-Sukay
ne). Alaeddin b. İmadüddin, Muhibbüddin 
b. Takıyyüddin el-Hamevl ile Muhammed 
b. Hasan el-Kevakibl; hadiste Muhammed 
b. Yusuf ed-Dımaşki es-Salih!, Ahmed b. 
Ali es-Saffurl, Ahmed İbnü's-Semman ed
Dımaşki; tasawufta Muhammed b. Mu-

hammed b. Bilal el-Halebl ve Muhammed 
b. Yahya et-Tazefi el-Halebl Suriye ulema
sının önde gelenlerindendir. Tıp ve astro
nominin yanı sıra matematik ve felsefe 
alanlarında derin bilgisi olan İbnü'n-Nakib 
el-Halebi'nin Emeviyye Camii'nde tıp ders
leri verdiği bilinmektedir. İsmail b. Ab
dülhak el-Hımsl de bu dönemde yetişen 
önemli tıp alimlerindendir. 

Bugünkü Suriye'yi içine alan bölgede 
XVIII. yüzyıl ortalarından itibaren özellik
le Avrupalılar'ın desteğiyle açılan misyo
ner okulları ve cemaat mektepleri hıristi
yan halk tarafından kabul görmeye başla
mıştır. Bunların ilki Dımaşk'ta hıristiyan
lar tarafından 177S'te açılan Lazarist mis
yoner okul udur. Daha sonra Beyrut Ame
rikan Üniversitesi'ne dönüşecek olan Su
riye Protestan Koleji'nden mezun olan Pa
ris Nimr, İbrahim el-Yazid gibi düşünce 
adamları bölgede Osmanlı karşıtı muhale
fet hareketine destek vermiştir. 1833-1840 
yılları arasında İbrahim Paşa'nın hakimi
yeti altındaki Suriye'de pek çok misyoner 
okulu açılmıştır. 

1879'da Midhat Paşa'nın el-Cem'iyyetü'l
hayriyye'yi kurmasıyla on okul açılmış, bu 
okullar daha sonra devlet okuluna dönüş
türülmüştür. XIX. yüzyılın son dönemin
de Suriye'de devlet okullarının sayısı daha 
da artmıştır. Bu okullarda dini eğitimin 
yanı sıra tabii bilimler de okutuluyordu. 
Böylece medreselerin yanında modern 
eğitim veren mekteplerle misyoner okul
ları aynı anda eğitim vermeye başlamış
tır. ll. Abdülhamid döneminde Suriye, Se
lefi hareketin önemli merkezlerinden biri 
olmuştur. Abdülkadir el-Cezairl'nin liderli
ğinde Tahir el-Cezairl, Cemaleddin el-Ka
sıml, Abdürrezzak Bltar, Sellm el-Buhar! 
ve Abdülhamld ez-Zehravl gibi Selefi alim
leri Suriye'de Osmanlılar'a karşı muhalefet 
hareketinin mihveri konumundaydı. Bun
ların etrafında Refik Bey el-Azm, Ijıtatü'ş
Şô.m müellifı Muhammed Kürd Ali , Şükrl 
el-Asell, Abdurrahman b. Ahmed el-Keva
kibl, Muhibbüddin el-Hatlb gibi ilim ve fi
kir adamları bulunmaktaydı. Bu dönem
de Suriye'deki en önemli tasawufi hare
ket Hani ailesinden şeyhlerin liderliğinde
ki NakşibendTiiğin H3lidiyye koludur. 

Suriye'de ilk matbaa Halepli hıristiyan
lar tarafından XVIII. yüzyılın hemen baş
larında kurulmuş ve Arapça dini kitaplar 
yayımlanmıştır. Daha sonra Mısırlılar'ın 
hakimiyeti döneminde Suriye'de matba
alar açılmıştır. 1864 yılında Osmanlılar Su
riye' de ilk matbaayı kurmuştur. Ardından 



ilk gazeteler Arapça ve Türkçe olarak ya
yımlanmaya başlanmış, kurulan özel mat
baalarda pek çok eser basılmıştır. Arap 
dünyasında süreli yayınlar Mısır'dan sonra 
ilk defa Suriye'de çıkmaya başlamış, özel
likle XIX. yüzyılın ikinci yarısında yoğun
luk kazanmıştır. İlk gazeteler misyonerler 
tarafından çıkarılmıştır. Osmanlı vilayet 
gazetelerinin yanı sıra Suriyeli düşünürle
rin ve misyonerierin çıkardığı gazeteler de 
çoğunlukla Lübnan'da yayımlanmaktaydı. 
Suriye'de ilk resmi vilayet gazetesi 1865'
te neşir hayatına başlayan Suriyye'dir. 
Bunu Halep'te neşredilen el-Furô.t gaze
tesi takip etmiştir. Halep'te 1867'de ya
yımlanan diğer bir gazete Gadirü'l-Fu
rô.t'tır. Aynı yıl Dımaşk'ta eş-Şô.m adlı ilk 
özel gazete çıkmış, bunu 1878'de çıkan ed
Dımaş]f takip etmiştir. Abdurrahman b. 
Ahmed el-Kevakibl'nin Haşim Attar ile bir
likte 1877'de neşrettiği eş-Şehbô. Halep'
te yayımlanan Arapça ilk gazetedir. ll. Meş
rutiyet'in ilanından sonra Suriye'de basın 
yayın faaliyeti daha da genişlemiştir. Bu 
yayınlar arasında en meşhurlarından biri 
Muhammed Kürd Ali'nin 1906'da Mısır'
da çıkarıp iki yıl sonra Şam'da neşretmeye 
başladığı el-Mu]ftebes adlı edebiyat der
gisidir. Muhammed Kürd Ali aynı adla si
yasi bir gazete de çıkarmıştır. Bunun dışın
da el-Müşkile ile Şükrl el-Asefi'nin neşret
tiği el-~abes gibi gazeteler önemlidir. Arap 
milliyetçilerinin yayıniarına karşılık İttihat 
ve Terakki, Mahmud Zeki'nin yönetimin
de Suriye'de el-Müşkô.t adında bir gaze
te çıkarmaktaydı. Bu gazetel~re Cemal Pa
şa'nın 1916'da yayımladığı eş-Şar]f da ek
lenmiştir. Halep'te çıkan gazeteler arasın
da en-NehQ.a, Şada'ş-şehbô., et-Te]fad
düm önde gelenleridir. Fransız mandası 
döneminde, er-Rô.bıtatü'l-edebiyye ile el
Mizô.n dergileri dikkati çeker. 

1903'te Osmanlılar, Şam Tıp Fakültesi'
ni açmış, bunu 1919'da Dımaşk Üniversi
tesi'nin temelini oluşturacak olan Dımaşk 
Hukuk Fakültesi izlemiştir. Bu okul Tıp Fa
kültesi'yle birlikte 1923'te Suriye Üniver
sitesi'ni oluşturmuş, Suriye Üniversitesi 
1958'de Dımaşk Üniversitesi'ne dönüşmüş

tür. Fransız mandası döneminde devlet 
okullarının yanı sıra özel yabancı okullar 
varlıklarını sürdürmüştür 1946'da Suriye'
nin bağımsızlığını kazanmasının ardından 
milli eğitime önem verilmiştir. Halep Üni
versitesi 1958'de açılmış, 1971 'de Lazki
ye'de Tişrln , 1979'da Humus'ta Ba's Üni
versitesi kurulmuştur. Özellikle 2000 yı
lından itibaren nisbeten daha liberal bir 
politikanın izlendiği Suriye'de yeni devlet 
üniversitelerinin yanı sıra pek çok özel üni
versitenin açılmasına izin verilmiş, ayrıca 
özel gazete ve televizyonlara müsaade edil
miştir. 

Tahir el-Cezairl tarafından Suriye'nin ilk 
halkkütüphanesi olarak 1881'de kurulan 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye bulundurduğu el 
yazmalarıyla oldukça önemlidir. Zahiriyye'
de bulunan el yazmaları 1984'te Dımaşk'ta 
kurulan Suriye Milfi Kütüphanesi'ne (Mek
tebetü'l-Esedi'l-vataniyye) nakledilmiştir. 

Şam'da Muhammed Kürd Ali başkanlı
ğında 1919'da el-Mecmau'l-ilmiyyü'l-Ara
bl adıyla oluşturulan ve daha sonra Mec
mau'I-lugati'l-Arabiyye adını alan ilmi mü
essese Suriye'de Arap dili ve edebiyatının 
canlanmasında önemli rol oynamıştır. Bu 
kurumun çıkardığı Mecelletü Mecma'i'l
lugati'l-'Arabiyye Suriye'nin yayın hayatı 
devam eden en saygın dergilerindendiL 
Fransız hakimiyet döneminde 1922 yılın
da lnstitut Français des Etudes Arabes 
kurulmuştur. Suriye XIX. yüzyıl sonları ile 
XX. yüzyıl başlarında pek çok şair ve edip 
yetiştirmiştir. Suriye'de son yıllarda ro-
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man ve hikaye dalında başta Hana Mine, 
Zekeriyya Tamir ve Oi'ide es-Semman ol
mak üzere Edlb Nahvl, Faris ZerzOr Ab
düsselam el-Üceyil ve Halim Berekat zik
redilmelidir. Son dönemin en önemli şair

leri ise Adonis olarak meşhur Ali Ahmed 
Said ile Nizar el-Kabbanl'dir. 
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z. Mimari. Suriye'de iklim ve malzeme
nin uygunluğu dolayısıyla Eskiçağ'lardan 
beri yoğun bir yapılaşma görülür. Ugarit 
(m.ö. 1400). Pers (m.ö. 538-333). Büyük 
İskender (m.ö. 356-323). Sasanl (226-651 ). 
Roma ve Bizans (333-636) kültürlerinden 
kalan anıtsal yapılar İslam dönemi yapıla
rına bir ölçüde örnek olmuştur. Emevller 
öncesinde müslümanların ihtiyacı karşıla
maya yönelik, M escid-i Nebevl'nin plan ti
pini tekrarlayan mimari anlayışı Dımaşk'ın 
fethi ve başşehir oluşuyla değişik bir boyut 
kazanmış, sanat yönü ağır basan bir bayın-
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