
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-

Nüreddin 
Zengi 
Simaristanı -
Hama 1 
suriye 

SURiYE 

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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liJ CENGiz ToMAR 

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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dırlık faaliyetine girişilmiştir. Büyük meb
lağda paralar sarfedilen bu faaliyet yalnız 
dini mimaride değil şehireilik ve özel mül
kiyette de kendini göstermiştir. Dım aşk'

taki Emeviyye Camii ile Tedmür (Palmyra) 
yakınındaki halifelere ait çöl kasırları (bk. 
KASRÜ'I-HAYR) bu dÖneme ait ilk anıtsal 
örneklerdir. 

Suriye'deki antik şehirler büyük ölçüde 
İslami dönemde de kullanılmıştır. Ernevi
ler Dımaşk ve çevresinde yoğunlaşırken 
Abbasller, Bağdat ve Irak'a yöneldiklerin
den Suriye'de yalnızca Rakka'da varlıkla
rını sürdürmüşlerdir. Selçuklu ve Atabek
ler'in yanı sıra Eyylıbl, Memlük ve Osman
lı idaresinde Dımaşk. Halep, Hama, Hu
mus, Busra, Müzeyrib, Kutayfe, İdfib , Laz
kiye gibi yerleşim merkezlerinde sivil ya
pılarla vakıf eserleri tesis edilmiştir. Ayrı
ca stratejik önemi haiz noktalarda hisar 
türü kaleler yaptırılmıştır. Ebu Ca'fer el
Mansür'un 1 SS (772) yılında kurduğu Ra
fika şehri daha sonra yakınındaki Eski çağ'

dan kalan Rakka ile birleşmiş ve bu adla 
anılmıştır. Yarım daire planlı şehrin etrafı 
tuğla ve kerpiçten 6,SO m . genişliğinde, 
14 m. yüksekliğinde surlarla çevrilmiş, ay
rıca dıştan hendekle desteklenmiştir. Gör
kemli kale kapılarından Bağdat Kapısı kıs
men günümüze ulaşmış. diğer kapılarla 
sur, kule ve burçların büyük bölümü yıkıl
mıştır. Şehir dokusunun Selçuklu çağında 
yeniden şekillendiği günümüze gelebilen 
örneklerden anlaşılmaktadır. 770'li yıllar
da yapılan Rakka Ulucamii (ei-Camiu'l-atlk) 
kulelerle desteklenmiş tuğladan surların 
çevirdiği avlu ve harim bölümünden oluş
maktadır. Üst örtü ve revaklar yıkılmış olup 
beden duvarlarıyla harime geçilen kapı ke
merleri sağlam durumdadır. Silindirik tuğ
la minaresi avlu içinde inşa edilmiştir. Ha
rünürreşld'in Kasrü'l-benat'ında kazı ça-
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lışmaları tamamlanmış, dört eyvanlı avlu
lu geleneksel planda tasarlanmış Selçuk
lu Sarayı kısmen restore edilmiştir. Rak
ka yapılarına ait bazı mimari elemanlarla 
süsleme örnekleri müzede sergilenmekte
dir. Suriye'nin başşehri Dımaşk'ın (Şam) 
İslam ve Türk mimarisinde önemli bir ye
ri vardır (bk. ŞAM [Mimari)) . 

Mimari eserlerin yoğun olduğu şehir
lerden biri de Halep'tir. Sur içinde ve çev
resindeki tarihi doku, benzer mimari mal
zeme ile şekiilendirilmiş yeni yapılar ara
sında kısmen gizlenmiş durumdadır. An
cak şehrin panoramik görünüşü klasik Os
manlı şehirciliğinin tipik bir örneğini sergi
lemektedir. Sur içindeki büyük programlı 
camilerle yakınlarındaki kapalı çarşılar, sa
ray ve konaklar, hamamlar, sokak boyun
ca sıralanan çeşme ve sebiller, mimari ve 
cephe süslemeleriyle birer etnografya mü
zesi durumundadırlar. Şehrin anıtsal bo
yuttaki en eski kültür varlığı Ulucami'dir 
(bk. HALEP ULUCAMii). Halep Kalesi İslam 
döneminde inşa edilmiştir. Arazisi düz ol
duğundan şehrin etrafı üçlü savunma sis
temiyle (hendek, dı ş ve iç sur) donatılmış
tır. Surlar her dönemde elden geçirilerek 
sağlamlaştırılmış. yıkılan kısımları defalar
ca onarılmıştır. Surların bir bölümüyle ba
zı burçları ve Babülhadld, Babünnasr, Ba
büantakiye ve Babükınnesrln günümüze 
kadar gelebilmiştir. Kaynaklarda kalenin 
on beş kapısı olduğu belirtilmektedir. Es
kiçağ'dan kalma bir höyüğün üzerine ku
rulan iç kale Hamdanl Seyfüddevle tara
fından yaptınlmış. Nüreddin Mahmud Zen
gl ve Eyylıbller'den el-Melikü'z-Zahir Gazi 
de surları takviye ederek bazı burç ve ku
leler ekletmiştir. Son şeklini Memlük Sul
tanı Kansu Gavri zamanında alan iç kalede 
saray ve diğer hizmet binaları bulunmak
tadır. İç kalenin en dikkat çekici bölümü 
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güneybatıdaki büyük burçtarla birleşen 
ana giriş kitlesidir. Zengl döneminin eseri 
olan bu bölüm, iki burç arasına yerleştiri
len giriş kapısıyla buraya ulaşan rampalı bir 
köprüden oluşmaktadır. Kale içindeki ya
pılar arasında saray, iki cami, iki hamam, 
Osmanlı kışlası, yöneticilerin ve muhafız 
askerlerin kaldığı değişik plan ve boyutta 
çok sayıda oda yer almaktadır. 

Halep'teki Nüreddin Zengl Bimarista
nı, Nüreddin Mahmud Zengl tarafından 
S4S-S49 (11 S0-1154) yılları arasında tıp 
mektebi ve araştırma uygulama hastaha
nesi olarak tesis edilmiştir. Büyük prog
ramlı aviulu eyvanlı plan şemasıyla Sel
çuklu üslübunda tasarlanmış olup çok 
sayıda oda ve değişik mekanlarıyla anıt
sal bir mimariye sahiptir. Düzgün kesme 
taşla örülmüş duvarları , kitabe kuşakları, 
taçkapı ve pencerelerle donatılmış gör
kemli cepheleriyle dikkati çeken yapı bu
gün terkedilmiş olup kapalı durumdadır. 

Ulucami'nin kuzeyinde bulunan Selçuklu 
Sarayı XIII. yüzyılda yapılmış. onarım ve ek
lemelerle daha sonraki dönemlerde kulla
nılmıştır. Osmanlılar zamanında Adalet Sa
rayı olarak hizmet veren yapıya günümüz
de el-Matbahu'l-Aceml denilmektedir. Or
tası havuzlu, dört eyvanla çevrilmiş, üze
ri kubbe ile örtülü büyük bir taht salonu, 
ana eyvana açılan iki mekan ve diğer ey
vanlara bitişen farklı büyüklükte oda ve 
salonlarıyla klasik Türk saray geleneğin
de tasarlanmıştır. Ana eyvanın batısında
ki geniş mekan mescid olarak düzenlen
miş, hamam, mutfak, kiler, depo gibi hiz
met birimleri sarayın kuzeyine alınmıştır. 
Harem bölümü büyük ölçüde yıkılmış du
rumdadır. Duvarlar ve örtü sistemi mu
karnas, çok renkli mermer, çini ve kalem 
işi süsleme örnekleriyle bezenmiştir. Sa
ray günümüzde m üze olarak kullanılmak
tadır. 

Halep'in anıtsal yapılarından biri de 633 
(1235) tarihli Medresetü'l-Firdevs'tir. Ey
yübller döneminde dikdörtgen bir planla 
iki bölüm halinde tasarlanmıştır. Avlunun 
ortasında bir havuz, kıble yönünde üç kub
beli bir mescidle iki kapalı oda, doğu ve 

' batı kanatlarında üçer kubbeli mekanlar 
mevcuttur. Eyvanların birleştiği batı kö
ş.esine küçük bir ı:ninare yerleştirilmiştir. 

Düzgün taş malzemeden oluşturulmuş 
sağlam mimarisi yanında renkli mermer 
süslemeleriyle dikkat çeken medrese, pla
nı, kemer kurgusu, örtü sistemi ve me
kan tasarımı açısından Selçuklu sanatinın 
güzel bir örneğini oluşturmaktadır..Zfıhi-



riyye medreseleri Halep'te Selahaderın-i Ey
yu bl' nin oğlu el-Melikü'z-Zahir Gazi adına 
yaptırılmıştır. Bunlardan Firdevs mahal
lesinde sur içindeki medrese Berraniyye 
( 6 ı 6/1 2 ı 9) , sur dışında inşa edilen med
rese Cewaniyye (620/1223) adlarıyla anıl

maktadır. Cewaniye Medresesi eyvanlı, re
vaklı aviulu plan şeması ile Selçuklu med
rese geleneğinde tasarlanmıştır. Güney ka
nadı mescid olarak düzenlenen yapı tür
besi, mukarnas kavsaralı anıtsal taçkapı
sı ve eyvanı ile dikkati çekmektedir. Hayır 
Bey Türbesi günümüzde Şeyh Ali Türbe
si diye anılmaktadır. Memlükler'den Ha
lep naibi Hayır Bey tarafından 920 ( 1514) 
yılında yaptırılmıştır. Ortada bir eyvanla 
yanlarda kapalı iki mekandan oluşmakta
dır. Düzgün kesme taşla örülen üçlü yapı 
grubu küçük ölçekte ve kare planlı olarak 
tasarlanmıştır. Her birinin kıble duvarına 
birer mihrap nişi açılmış, üstleri kubbey
le örtülmüştür. Batı cephesinde iki renk
li taş çerçeveli pencerelerle cephe boyun
ca uzanan yazı kuşağı ve Memlük usta
larına özgü monogramlar yer almaktadır. 
Babükınnesrln mahallesinde bulunan Ham
mamü'l-Cevherl, Memlükler'in Halep nai
bi Emir Alaeddin Akboğa el-Cevherl tara
fından 786'da (ı 384) inşa ettirilmiştir. Kla
sik hamam şemasında tasarlanan yapının 
en gösterişli bölümü soyunmalık kısmı
dır. Memlük sanatının bütün unsurları
nı üzerinde taşımakta, cephe düzeni, ya
pım kitabesi ve renkli mermer süslemele
riyle dikkat çekmektedir. Mimar Sinan 'ın 

tasarladığı Hüsrev Paşa Külliyesi 951-953 
( 1544-1546) yılları arasında Vali Hüsrev Pa
şa tarafından yaptınımıştır ve iç kalenin 
güneyinde yer almaktadır (b k. HÜSREVİY

YE cAMii). Ahmediyye Medresesi mescid, 
türbe ve medreseden oluşan küçük ölçek
li zarif bir eserdir (ı ı65/ı 752) Bir ara kü
tüphane olarak kullanılan yapı günümüz
de terkedilmiş durumdadır. Avlusunun bir 
bölümü hazlre haline getirilmiştir. Hazire
de İstanbul üslubunda işlenmiş mezar taş
ları mevcuttur. Kapalı çarşı içindeki Güm
rük Ham Vali Mehmed Paşa tarafından 
982 (1574) yılında inşa ettirilmiştir. Geniş 
bir avlu ile eyvan ve iki katlı odalardan oluş
maktadır. Avlu üzerine mukarnaslı pan
dantiflerle geçilen bir kubbe kasnağı otur
tulmuş, ancak ku b be örülmemiştir. Orta
sında bir mescid bulunmaktadır. Mukar
naslı taçkapısı ile cephelerdeki renkli taş 
süslemeleri Memlük geleneğini sürdür
mektedir. Beytü'l-Gazale XVII. yüzyılda va
li konağı olarak yapılmıştır. Geniş bir avlu 
etrafında yer alan iki ve üç katlı mekan
Iarla terastan meydana gelmektedir. Yapı 

boyunca yükselen ana eyvan mimari kur
gusu kadar ahşap ve kalem işi süslemele
riyle dikkat çekmektedir. Suriye'deki ko
nak türü konut mimarisinin tipik bir örne
ğini oluşturan yapı selamlık, harem, dinlen
me ve çalışma odaları, hamam, mutfak, 
depo ve hizmetli odalarıyla devleti temsil 
edebilecek bir donamma sahiptir. 

Anılan yapılardan başka Halep'te çok 
sayıda kültür varlığı bulunmaktadır. Kale 
Mescidi. Şeyh Ma'ruf Camii, Haleviyye ve 
Şerefiyye medreseleri Selçuklu (Zengl) dö
neminin görkemli eserleri arasında yer alır. 
Debbağa Camii, Tarantaiyye ve Kamiliyye 
medreseleri, Hüseyin ve Muhassin meş
hedleriyle Dervişiyye Türbesi, N asır! Riba
tı, Perafire Hankahı Eyyubl eserleridir. Al
tınboğa, Fıstık, Karluk, Tavaşl, Hacı Süley
man, Atruş, Mihmandar, Saffahiyye ve 
Tövbe camileri. Argunl Blmaristanı. Oğul 
Bey Türbesi, Kadı, Hayır Bey, Kasaplar, Sa
bun hanları, Sukulgazel, Beyyaza hamam
ları, Ali Bey, Berd Bey, Babırnakarn sebil
leri ise Memlük mimarisini temsil etmek
tedir. Behram Paşa , Osman Paşa , Adiliy
ye külliyeleri, Şabaniyye Medresesi. Mev
levl Tekkesi, kapalı çarşılar, Burgul (Bul

gur), Tütün, Vezir, Bakırcılar, Oyuncakçılar, 
İstanbul ve ömer Şahin hanları, Bakırcı
lar Hamamı, Şaml, Canbolat, Receb Paşa 
ve Açıkbaş evleri Osmanlı sanatının bütün 
özelliklerini taşıyan mimari örneklerdir. Ye
niçeri Kışlası, devlet hastahanesi, lise ve 
sanat mektebi binaları, Ziraat Bankası ile 
belediye binaları da Batılılaşma dönemi 
Osmanlı sanatının Ortadoğu'ya açılan pen
cereleri durumundadır. 

Eyyubl ve Memlük cam ileri, revaklı bir 
avlu ile enine dikdörtgen planlı, mihrap 
önü kubbe ile, diğer kısımları tonazla ör
tülü bir harimden oluşmaktadır. Osman
lı yapılarında, revaklı avlu ile birlikte özel
likle vurguianmış son cemaat yeri ve me
kanın tamamını kapatan t ek kubbe veya 
merkezi örtü sistem i dikkati çekmektedir. 

H alep 
içkalesi'nin 
giriş kısmı 
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Özellikle Memlükler'in kare kaideli, sekiz
gen gövdeli minarelerine karşılık Osmanlı

lar'ın silindirik ve çokgen gövdeli zarif mi
nareleri şehrin panoramik görüntüsüne 
Osmanlı şehri imajını vermektedir. Halep'
teki medreselerin çoğu aviulu eyvanlı plan 
şemalarıyla Selçuklu üslGbunda bağımsız 
olarak şekillendirilmiştir. Osmanlı medre
seleri külliye içinde genellikle başka yapı
larla ortak bir avlunun etrafında yer al
mıştır. Şehir hanları ile saray, konak gibi 
sivil yapılara her dönemde dini yapılar ka
dar önem verilmiştir. Anıtsal mimari bo
yutları ve zengin süslemeleriyle bu yapılar 
da Halep şehir dokusunu zenginleştiren 
öğeler arasında yer almaktadır. Halep mi
marisinde genellikle yörede bulunan kali
teli kalker taşı kullanılmıştır. Anıtsal yapı
larda cephe düzeni, taçkapı formu, avlu
eyvan ilişkisi ve örtü sistemleri açısından 
Selçuklu geleneğinin kesintisiz devam et
tiği gözlenmektedir. Sivri kemer formla
rıyla mukarnas dolgulu süslemeler ve özel
likle Memlük döneminde her yapıda yer 
alan kabartmalı yazı kuşakları Halep mi
marisini canlı tutan ana özelliklerdir. Süs
lemede mermer ve kalker taşı doğrudan 
işlendiği gibi mozaik tekniğinde kakma ve 
kaplama olarak da kullanılmıştır. Bilhas
sa avlu zeminleriyle mihrapların yer aldığı 
kıble duvarları ve eyvan içlerinde çok renk
li m ermer süslemeciliği Dımaşk yapıları 
kadar Halep'te de yoğunluk kazanmıştır. 
Kale kapıları ile surlardaki ejder ve aslan 
kabartmaları çağdaşı bütün Türk şehir gi
rişlerinde görülen ana motifler arasında 
yer almıştır. Avlusu veya avlu niteliğinde 
girişi bulunan bütün yapıların hemen hep
sinde havuz-şadırvan gibi bir su mimarisi 
mevcuttur (ayrıca bk. HALEP). 

Özellikle Selçuklu, Eyy(ıbl, Memlük ve Os
manlı dönemlerinde imar edilen Hama, 
depremiere ve diğer yıkımiara rağmen pa
noramik görünüşü ve ana dokusu ile Türk 
dönemi karakterini yitirmemiştir. Yığma 

bir tepe üzerine kurulan şehrin iç kalesin-
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SURiYE 

Halep'in lçkale mevkiinden bir görünüş 

den günümüze hiçbir mimari örnek ulaş
mamıştır. Surların kalan kısımlarıyla sur 
içindeki bazı yapılar son yıllarda ortadan 
kaldırılarak yerleri park ve mesire haline 
getirilmiştir. Ulucami gibi (bk. HAMA ULU
CAMii) NQreddin Mahmud Zeng1 Külliye
si de şehrin önemli yapıları arasında yer 
alır. Cami, medrese, birnaristan ve ha
mamdan oluşan külliye, 552-568 (1157-
1172) yılları arasında NQreddin Mahmud 
Zeng1 tarafından yaptırılmıştır. Asi nehri 
kenarında kurulan külliye yapılarından yal
nız cami kullanılır durumdadır. Ebü'I-Fida 
Camii ve Türbesi ünlü tarih bilgini ve dev
let adamı Ebü'I-Fida'ya aittir ve kitabesine 
göre 727'de (ı 327) yapılmıştır. Birkaç de
fa elden geçirilip onarılan ve son yıllarda 
batı kanadı ile avlusu yeniden düzenlenen 
cami günümüzde sağlam ve kullanılır du
rumdadır. Dikdörtgen planlı bir iç avlu ile 
önündeki harim bölümünden oluşmakta, 

kuzeybatı köşedeki minarenin önünde tür
be yer almaktadır. Asi nehri kıyısında bu
lunan Ubeys1 Camii'nin kitabesinde 1046 
(1636) yılında Mehmed Bey b. Mustafa 
Ubeys1 tarafından inşa edildiği yazılıysa da 
yapının planı ve mimari özellikleri Mem
lük dönemlerine işaret etmektedir. Etra
fı başka yapılarta sarılmış , iç kısım da bü
yük ölçüde yenilenmiştir. Mermer mihra
bı ve çinili süslemeleriyle meşhur Şeyh ib
rahim Geylani Camii ( ı078/ ı667). Uzun
çarşı ' di:ıki Şeyh Abdülkadir-i Geylani Mes
cidi (ı ı 12/ 1 700) ve Gümrük Hanı bunlar 
arasında sayılabilir. Ayakta ~lan eserlerin 
bir bölümü de (Hükümet Konağı , Kına Hanı, 

Derviş Hamarnı gibi) neredeyse yıkılınaya 
terkedilmiş durumdadır. Haseneyn Camii, 
Bahsa Camii, Huzz1 Mescidi, Şewaf Evi, 
Kendirciler Çarşısı, Uzunçarşı tanınmış 

Türk kültür varlıkları arasında yer almak
tadır. Hama'nın en büyük şehir içi hanı 
olan Gümrük Hanı sağlam biçimde günü-
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müze ulaşamamıştır. Giriş cephesi dışın
da kalan kısımları yıkılarak yerine yeni bir 
okul yapılmıştır. Girişi Uzun (Kapalı) Çarşı 

içinde kalan Esad Paşa Hamarnı zengin 
süslemeleriyle ünlüdür. Şam Valisi Esad 
Paşa , Hama'da 1165 (1752) yılında Kas
rü'l-azm adıyla anılan muhteşem bir hü
kümet konağı yaptırmıştır. Yapı, bazı bö
lümlerindeki tahribata rağmen mimari ve 
süslemeleriyle özgün şeklini korumakta
dır. Bina restore edilerek m üze haline ge
tirilmiştir. Osmanlı Hicaz Demiryolu şebe
kesinin (1901-1905) bir halkasını oluşturan 
Hama Tren istasyonu da kısmen zamanı
mıza kadar gelebilmiştir. Hama mimari
sinde görülen iki renkli taş işçiliğ i fazla 
abartılı olduğundan süslemeden çok yapı
ların arazi içinde gizlendiği hissini uyan
dırmaktadır. öte yandan avlu döşemeleri, 
fıskıyeli havuz sistemleri , mihrap ve du
var kaplamalarında sıkça rastlanan renk
li mermer süslemeleri Selçuklular'dan Os
manlı dönemi sonuna kadar kullanılmış
tır. Dini mimaride cami ve mescidlerin Os
manlı öncesinde genellikle enine dikdört
gen planlı, tek veya iki sahanlı bir harim
den oluştuğu görülür. Bu yapılarda tonoz-
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lar geniş kemerlerle desteklenmiş, kub
belere tromplarla geçiş sağlanmıştır. Ulu
cami ise ortada sekiz ayaklı örtü sistemiy
le daha sonraki dönemlerde çok kubbeli 
camiler plan şeması grubunda hatırlana

caktır. Hama, Halep-Dımaşk kervan yolu 
üzerinde bulunduğundan birçok han inşa 
edilerek şehir bir ticaret merkezi haline 
getirilmiştir. Kale tipinde sağlam bir mi
mariyle şekilfendirilen ticaret hanları böl
gedeki diğer yapılar gibi şadırvanlı bir av
lu etrafında sıralanan iki katlı , önleri re
vaklı odalardan oluşmaktadır. Bazılarında 

avlunun ortasında bir mescid yer almak
tadır. Ayrıca bu hanların birleştiği kapalı 
çarşılar da özellikle Osmanlı döneminde 
şehrin sosyoekonomik yapısını diri tutan 
birer atar damar pozisyonunda olmuştur. 

Birçoğu Memlük döneminden günümüze 
kadar varlığını ve işlevin i sürdüren su do
laplarıyla su kemerleri, özgün yapıları ka
dar şehir mimarisine ve panoramik gö
rüntüsüne yansıyan şekilleriyle Hama'nın 
sembolü durumundadırlar. Hama yakının
daki Selemiye kasabası sınırları içinde Şü
meymis Kalesi ile kasaba merkezinde bir
kaç Osmanlı yapısı bulunmaktadır. Bir te
pe üzerinde toprak yığılarak yükseltilmiş 
kale uzaklardan bir karta! yuvasına benze
mektedir. Hisar niteliğindeki yapının yal
nızca surlarından bazı bölümler günümü
ze ulaşmıştır. Selemiye'deki ismailiyye Ca
mi ve Türbesi sağlam ve kullanılır, hamam 
ise metrOk durumdadır. Konum ve mima
risiyle Suriye'deki en görkemli savunma 
tesislerinden biri olan Hama'daki Kal'atü'l
Hısn, Sultan Baybars'ın eseridir. Ancak Haç
lı işgali ve Osmanlı dönemlerinde birtakım 
eklemeler yapılmıştır. iç kalesi, müstah
kem burç ve kuleleri, sarayı, camisi, kilise, 
depo, dehliz ve koridorlarıyla pek çok ki
tabe, arma ve damgayı üzerinde taşıyan 
muhteşem bir mimarlık abidesidir. Aynı 
adla anılan aşağıdaki şehirde yine Bay-



bars tarafından yaptırılan külliyede cami, 
bimaristan, türbe ve zaviye yer almakta
dır. Yapıların çoğu yıkılmış durumdadır. 

Humus'ta Memlük Sultanı Baybars'ın 
yaptırdığı Halid b. Velid Camii, ll. Abdül
hamid tarafından 1898 yılında yenilenmiş, 

1973'te Suriye Vakıflar Bakanlığı'nca res
tore edilmiştir. Kemerleri iki renkli taş
larla çatılmış revaklı iç avluya açılan cami 
halen Batılılaşma dönemi Osmanlı mimari 
üstübunu yansıtmaktadır. Dört ayak üze
rine oturtutmuş merkezi örtü sistemine 
sahiptir. Kademeli yüksek sivri kemerler
le aydınlatma yöntemi gotik katedralleri 
hatırlatmaktadır. Zengin süslemeli mih
rap ve minberi gibi harimdeki Halid b. Ve
lid Türbesi dikkati çeken unsurlardır. Ah
şap türbe kapısı Memlük döneminden kal
madır. Fezail Camii (472/ı079), Abdullah 
b. Mes'Gd Camii, Sirac Camii ve Hamamı, 
EbG Lübade Mescidi. Kasrü'z-Zehravl ve 
Beytü'ş-Şami Memlük; inabe Mescidi, Pa
zarbaşı Camii ( ı ı 5 3/ ı 7 40). Delati Camii, 
Osmani Hamamı, Paşa Hamamı, Tren is
tasyonu Humus'ta ilk göze çarpan diğer 
Osmanlı eserleridir. EyyGbi eseri ulucami 
daha sonraki dönemlerde büyük oranda 
yenilenmiştir. Humus'un kapalı çarşısı ve 
sokakları ile evleri tarihi doku içinde son 
şeklini Osmanlı zamanında almıştır. 

Efamiye Lazkiye yol kavşağında Asi neh
ri kenarında yükselen kayalık üzerine ku
rulmuş hisar niteliğindeki Şeyzer Kalesi ha
rabe haline gelmiştir. Hama-Cisrişugür yo
lundaki Kal'atü'l-Madik ise nisbeten sağ
lam durumdadır. Aynı yol güzergahında 
Nebke'de Sinan Paşa Camii ve Ham ile 
(988/ı580) Osmanlı Sarayı. Madik Kalesi 
Camii, Kızlarağası Mehmed Ham, Lazkiye
Halep yolu üzerinde Eriha'da Kara Meh
med Mescidi, İdlib'de Beşir Ağa Camii ve 
Mektebi ile Hama-Halep yolu üzerinde 
Han-ı ŞüyGh'taki Tekiyye Camii ve Zaviye
si Osmanlı mimarisinin temsilcileridir. Ma
dik'teki Osmanlı Camii enine dikdörtgen 
planlı, mihrap önü kubbeli, girişinde üç 
gözlü son cemaat yeri olan sağlam bir ya
pıya sahiptir. Kızlarağası Mehmed Ağa'
nın 971 'de ( ı563) yaptırdığı Osmanlı Ham 
büyük ölçekli, tek katlı hol ve büyük oda
lardan oluşan bir plan şeması gösterir. 

Akdeniz sahilinde bir liman şehri olan 
Lazkiye, Osmanlı döneminde gelişmiştir. 
Çarşı ve hanlarıyla diğer mimari eserler
de geç dönem Osmanlı üslGbu hakimdir. 
Mağribi Camii ( ı244/!828) Lazkiye'nin cu
ma camilerinden biridir. Geniş bir avlunun 
önündeki cami düzgün kesme taşla örül
müş, güney cephesi geometrik süsleme 

ve kuşatma kemerleriyle hareketlendiril
miştir. Kuzeyinde revaklı abctest mahalli 
ile hücreler, bitişiğinde türbe ( ı243/ ı827) 

yer almaktadır. Çok kubbeli yapılar gru
bunda büyük ölçekli bir plan şemasına sa
hip Cedid Camii ( ıı39/ı727) Süleyman Pa
şa'nın eseridir. Ortada dört sütun ve ke
merlere yaslanan altı ku b be ve iki tonozlu 
örtü sistemiyle Osmanlı merkezi plan şe
masının Suriye'deki temsilcisi durumun
dadır. Avluda sekizgen bir şadırvan, cami
nin kuzey cephesinde bir mükebbire mev
cuttur. Pazar Camii ( 1240/ 1825) ve Şeyh 
Zahir Camii (ı3oı / ı884) daha mütevazi 
kalmaktadır. Lazkiye'deki cami minareleri 
çokgen veya silindirik gövdeleriyle Osman
lı tarzında yapılmıştır. Cebeleve Lazkiye'
deki yapıların iç mekanlarında süslemeye 
yer verilmemiş, taş yapılar sıvanarak ki
reçle badana edilmiştir. Lazkiye'deki sivil 
mimari örnekleri Suriye'nin diğer şehirle

rinden farklı bir görünüşe sahiptir. Sahil 
şehri oluşu yanında Fransızlar'ın işgal yıl

larında mimari dokuya müdahale etme
leri konuttarla ticaret merkezlerinin gö
rüntüsünü değiştirmiştir. 

Tartus'ta İbrahim Adi Türbesi kare plan
lı, üzeri dilimli kubbe örtülü, küçük ölçek
te bir Osmanlı makam türbesidir. Osman
lı Hamarnı büyük oranda yenilenmiştir. 
Lazkiye'ye 35 km. uzaklıkta BehlGliye'de
ki Selahaddin Kalesi, Suriye'deki en büyük 
ve görkemli EyyGbi eseri olup. bölgeye ha
kim yüksek dağ silsilesi üzerine kurutmuş
tur. Hama-Lazkiye yolu üzerinde Masyar 
Kalesi, KadmGs Kalesi, sahilde Baniyas'
taki Merkab Kalesi hisar türünde askeri 
amaçla yapılmış müstahkem savunma te
sisleridir. Cebele'de Sultan İbrahim (ibra
him Edhem) Külliyesi ( 1345-ı350) Memlük 
eseridir; ancak Osmanlılar ve Suriye Dev
leti tarafından yenilenmiştir. Cami zaviye, 
imaret türbe ve idare binalarından oluşan 
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büyük programlı, kampiike bir yapıdır. Ca
mi nin orta bölümü kubbe ile, mihraba 
paralel öndeki sahan tonazla örtülüdür. 
Güneydoğu köşesi İbrahim b. Edhem için 
türbe olarak düzenlenmiştir. Cebele'deki 
Hamevi ve MansGri camileri de Memlük 
eseridir. 

Güney Suriye'de Antikçağ'ın ünlü şehir
lerinden Busra'da İslam dönemi eserleri
nin buradaki kalıntıların üzerine kuruldu
ğu ve mimari elemanların büyük oranda 
devşirilip kullanıldığı dikkati çeker. Yapıla
rın duvar örgüsünde bazalt cinsi taş ter
cih edilmiş, mekanlar kemer ve konsolla
ra yaslanan düz levha şeklindeki taş dizi
lerinden oluşan bir tür çatı ile örtülmüş
tür. Fatıma (Fatıml) Camii X. yüzyıl sonun
da yapılmış, minaresindeki kitabeye göre 
605 (1208) tarihinde Eyyübller tarafından 
genişletilmiştir. Dört köşe minaresi ve ba
zalt taşıyla örülmüş sağlam mimarisiyle 
günümüze kadar gelmiştir. Busra'nın en 
büyük camisi olan örneri Camii (Camiu'I
ArQs) antik eserler üzerine devşirme mal
zemelerle Em evi döneminde (ı 02/720-21) 
yapılmıştır. Kare gövdeli yüksek bir mina
renin bitiştiği revaklı iç avlu ile önde kıb

leye paralel iki sahanlı bir harimden oluş
maktadır. Cami 506'da ( ııı2) büyük ölçü
de yenilenmiştir. Busra'da Hz. Muham
med'in konakladığı yerde ona hürmeten 
yapılan ve Mebrekünnaka denilen. birbi
rine bitişik iki küçük mescidle Gümüşte

gin Medresesi'nin ( 5 3 ı ll ı 36) kültür ve mi
marlık tarihi açısından önemli bir yeri var
dır. Dört eyvanlı aviulu Selçuklu medrese
lerinin ilk örneklerinden olan yapıda dev
şirme antik malzemelerle yöresel bazalt 
taşı kullanılmış, üst örtüde yine konsol ve 
kemeriere yaslanan, düz levhalardan olu
şan bindirme taş sistemi uygulanmıştır. 
Mescidlerdeki istiridye yivli mihraplarla 
medresenin kapı ve ikiz pencereleri Sus-

563 



SURiYE 

ra yapılarının tamamında etkili olan antik 
mimari geleneğin izlerini taşımaktadır. Ay
nı mimari üslupla tasarlanan 528 (1134) 
tarihli Hızır Camii Gümüştegin'in eseridir. 
Yaküt Camii, Ebü'l-Fida Medresesi ve Men
cek Hamarnı Eyyı1bl, Osmanlı (Ebü'I-Gurra) 
Mescidi ise ( 1321/1903) Osmanlı dönemin
den kalmadır. Busra yapılarındaki bütün 
minareler kare planlı, dört köşe kalın göv
deleri, içte spiral merdiven1eri, üstte ikiz 
pencere şeklinde dört yöne açılan müez
zinlikleriy1e aynı özelliği taşır. Romalılar'ın 
yaptığı Birketü'l-hac denilen büyük ölçekli 
su samıcı daha sonra birkaç defa onarıl
mış ve günümüze kadar kullanılmıştır. 

el-Melikü'z-Zahir Baybars'ın ( 1260-1277) 
tamir ettirdiği Eriha Ulucamii dar bir av
lu önünde enine dikdörtgen planlı iki sa
hanlı şeması, mihrap önü kubbe, diğer 
kısımları çapraz tonoz örtülü taş mimarisi 
ve kare gövdeli minaresiyle tipik bir Türk 
eseridir. Eriha'daki Kara Mehmed Mesci
di ise daha küçük ölçekte ele alınmıştır. 
İdlib Ulucamii (Cami-i KebTr) çok kubbeli Os
manlı camileri grubunda tasarlanmış bir 
mimariye sahiptir. Beşir Bey (Ağa) Camii, 
Suriye'deki geleneksel Osmanlı cami plan 
şeması ve mimarisini yansıtır. İkisinin de 
minaresi sekizgen gövdelidir. Halep yakın
larında Bab'daki et-Camiu'l-Kebir büyük 
programlı bir Selçuklu (XII. yüzyıl) eseri
dir ve Memlükler döneminde (744/1 343) 
esaslı bir şekilde yenilenmiştir. Harim kıb
le duvarına paralel iki sahın halinde üzer
Ieri onar kubbe ile örtülüdür. Revaklı avlu
nun ortasındaki şadırvan Osmanlı döne
minde eklenmiştir. Aynı plan şemasına 
sahip, ancak mimarisi daha arkaik duran 
Buzaa Ulucamii'ni (494/1 101) örten kub
beler elips biçimindedir. 

Menbic yakınındaki Necm Kalesi IX. yüz
yılda kurulmuş, üzerindeki yapıların çoğu 
el-Melikü'z-Zahir Gazi zamanında (ı ı 86-
ı 2 ı 6) ilave edilmiştir. Hisar türünde, yol
ları kontrol etmek amacıyla yapılan askeri 
tesislerden biridir. Şam-Der'a yolu üzerin
deki Müzeyrib Kalesi, Yavuz Sultan Selim 
tarafından inşa ettirilmiştir. Kale meskQn 
mahat arasında kalmış olup harabe halin
dedir. II. Abdülhamid'in 1901-1905 yılla
rında yaptırdığı Hicaz Demiryolu hattının 
büyük bir bölümü Suriye topraklarından 
geçmektedir. Tren istasyonları bulundu
ğu mahallerio ihtiyacına göre birçok yapı 
ile birlikte tasarlanmıştır. Tip proje çerçe
vesinde inşa edilen istasyonlarda idare bi
nası, yolcu bekleme salonları ve misafir
haneler, lojmanlar, tuvaJet ve su depola
rı, hangar ve eşya depoları yer almaktadır. 

Hicaz Demiryolu hattı terkedilince mima-
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ri eserlerin çoğu harabe haline gelmiştir. 
Der'a, Hırbetü'l-Gazaıe, İzra' ve Mehacce 
tren istasyonları Der'a-Şam arasındaki Hi
caz Demiryolu hattına ait önemli örnek
lerdir. Der'a'daki SQku'l-atlk de tren is
tasyonu ile birlikte yaptırılmış bir ticaret 
merkezidir. 

Suriye'deki hanlar menzil hanları ve şe
hir içi hanları olmak üzere iki grupta top
lanabilir. Menzil hanları büyük ölçekte tu
tulmuş mimari yapılardır. Yol güzergahla
rında olduklarından kale tipinde inşa edil
miş, mekan çözümlemesinin yanında yol
cuların güvenliği ön planda tutulmuştur. 
Köşe kuleleriyle anıtsal taçkapılar cephe
lerden taşan mimari öğelerdir. Günümüz
de çoğu askeri amaçla kullanılan hanların 
iç mekanı avluya açılan eyvaniarta oda ve 
hallerden oluşmaktadır. Avluların ortasın
da iklim ve coğrafi konuma göre birer ha
vuz veya kuyu yer almaktadır. Sivri kemer
Iere oturan tonoz örtülü mekanların üzeri 
parepet duvarlarıyla çevrilerek teras katı 
oluşturulmuştur. İklim sıcak olduğundan 
yolcular bu teraslarda misafir edilmektey
di. Şam-Hama yolu üzerindeki Arus Ham 
ile Dennun Ham yeni restore edilen men
zil hanlarıdır. Şam-Humus yolunun Bağ
dat'a ayrılan kavşağında yer alan Ayaş Ha
nı (690/1 291 )yanı başındaki kubbeli su haz
nesiyle bir menzil hanıdır (bk. AYAŞ HANI). 

Yine Şam-Htimus yolu üzerinde Kutayfe'
deki Sinan Paşa Külliyesi han, hamam, 
mescid, imaret ve zaviyeden oluşan bir 
menzil külliyesidir. Küçük ölçekteki kare 
planlı mescidin harimi kubbe ile örtülmüş
tür. Girişinde Osmanlı mimarisine özgü beş 
gözlü son cemaat yeri mevcuttur. Mihrap 
ve minberi taştan yapılmış, iç mekan ki
reçle sıvanmıştır. Sekizgen gövdeli mina
renin şerefesi ahşap siperlikle kapatılmış
tır. Klasik şemada tasarlanan hamam ter
kedilmiş olup külliyenin asıl yapısı olan han 
ise askeri tesis olarak kullanılmaktadır. 

Şam-Palmira (Tedmür) yolu üzerindeki Tü
rab Ham, MenkOre H anı ve Nasıriye yakı
nındaki Utne Ham harabe halinde günü
müze ulaşabilmiştir. Hama-Halep karayo
lu üzerinde Han-ı ŞüyQh denilen büyük bir 
menzil külliyesi bulunmaktadır. Zamanla 
çevresinde bir kasaba oluşan külliyenin bir 
avlu etrafına diziimiş cami, tekke, zaviye, 
hamam, köşk, konak ve bedesteni mev
cuttur. ll. Abdülhamid zamanında 1907'
de bazı eklerle tamiratı yapılan külliyenin 
çoğu kısımları yıkılmış vaziyettedir. Yine 
Hama-Halep yolu üzerinde bulunan Maar
retünnu'man'daki Murad Paşa Ham (XVII. 
yüzyıl) büyük ölçekte tasarlanmıştır. Fark
lı boyutlarda eyvan, oda ve hallerden olu
şan hanın revaklı avlusunun ortasına mes
cid-tekke yerleştirilmiştir. Hana bitişik olan 
ikinci bölümde imaret, fırın, hamam gibi 
yapılar yer almaktadır. Günümüzde çevre
den derlenen döşeme mozaikleriyle mi
mari elemaniann sergilendiği müze du
rumundadır. Maarretünnu'man'da ayrıca 
Selçuklu dönemi eseri ulucami (XII. yüz
yıl). N ebi YQşa Mescidi ve Makam Türbe
si ( 60411207). Şafii (Ebü'I-Fevaris) Medre
sesi, Esad Paşa Ham (ı 166/ 1753). Maarre 
Kalesi gibi anıtsal özellikte yapılar bulun
maktadır. Sebil H anı ve Camii aynı yol gü
zergahındaki diğer önemli Türk mimari 
eserleridir. 

Ca'ber Kalesi kısmen Tabya Barajı suları 
altında kalmış. yakınındaki Süleyman Şah 
Türbesi 1974'te kuzeybatıdaki daha yük
sek bir alana taşınmıştır. Kalenin konu
mu ile müstahkem surları ve savunma te
sisleri, Fırat nehri kıyısındaki ulaşım ağı
nı koruyacak nitelikte askeri bir mimarlık 
abidesidir. İçindeki yapıların çoğu yıkılmış, 
yalnızca Kale Camii'nin minaresi ayakta 
kalmıştır. Mezarların taşınması ile üzeri
ne yapılan yeni Süleyman Şah Türbesi mo
dern bir mimari tasarımla şekillendirilmiş
tir. İçinde üç sanduka bulunan türbe bir 



bölük Türk askeri tarafından beklenmek
tedir (bk CA'BER KALESi ). 
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~ AııDÜSSELAM ULUÇAM 

SURİYE SELÇUKLULARI 

(bk. SELÇUKLULAR [Suriye)). 

SURNAME 
( <l.oliJr') 

Divan edebiyatında 
padişah çocuklarının 

doğum, sünnet ve düğün törenlerini 
anlatan eserlerin genel adı. 

_j 

_j 

Sözlükte "düğün . ziyafet, şenlik" anla
mına gelen Farsça sur kelimesiyle "mek
tup, yazılı belge" manasındaki namenin 
birleşmesinden oluşmuştur. Osmanlı dö
neminde padişah çocuklarının doğum ve 
sünnet törenleriyle padişah kızlarının dü
ğün törenlerini anlatan manzum, mensur 
ya da manzum-mensur karışık yazılan 
eserler genel olarak bu adı taşır. Surna
rnelerin bilinen ilk örnekleri , lll. Murad'ın 
oğlu lll. Mehmed'in 990'da ( 1582) yapılan 
sünnet töreni için All Mustafa Efendi'nin 
ve İntizaml'nin yazdığı eserlerdir. Son sur
name ise Nafi'in Sultan Abdülmecid'in 
kızları Cemile Sultan ile Münire Sultan'ın 
18S8'deki düğünlerini anlatan Surname-i 
Selatin'idir. Bu törenler vesilesiyle sfiriyye 
adıyla kaside şeklinde yazılan şiirlerle ta
rih manzumeleri de bu tür içinde değer
lendirilmektedir. Surnameler sadece sara
yın düzenlediği törenleri konu edinirken 
suriyyelerle bu merasimlerin yılını belirle
yen tarih manzumelerinde hem sarayın 
hem bu çevrenin dışında kalan kişilerin 
düzenlediği törenler anlatılmaktadır. Su-

SURNAME 

riyyelerin en tanınmışları arasında Hayall 
Bey'in ve Cevrl'nin düğün, Yahya Bey'in, 
Figanl'nin, Nev"i'nin ve Razi'nin sünnet tö
renlerini anlattığı şiirleri sayılabilir. Surna
meler genellikle bu adı taşımakla birlik
te Alı Mustafa Efendi'nin Camiu'l-buhi'ır 
derMecalis-i Si'ır'u ileRifat'ın Gülşen-i 
Hurremi'si gibi farklı adlarla anılan eser
ler de yazılmıştır. Surnarnelerin konusunu 
şehzadelerin sünnet törenleri için yapılan 
sur-ı hıtan, padişah kızlarının nişan ve ev
lenmeleri vesilesiyle düzenlenen sur-ı ci
haz ile padişah çocuklarının doğumu dola
yısıyla tertiplenen veladet-i hümayun şen

likleri oluşturur. 

Manzum surnamelerde söz sanatiarına 
riayet yanında vezin ve kafiyenin getirdiği 
sınırlamalar dolayısıyla olaylara daha az yer 
verilmekte, mensur surnamelerde ise tö
renler esnasında cereyan eden hadiseler 
günü gününe anlatılmaktadır. Mensur sur
nameler bu özelliklerinden ötürü tarih me
tinleriyle benzerlik gösterse de aniatımda 
tekdüzelikten kurtulmak için zaman za
man araya şiir serpiştirilmesi, yargılayıcı 
bir amaç taşımaması. durumun olduğu gi
bi aktarılıp yoruma gidilmemesi, okuyucu
dinleyici kitlesine vetürün gerektirdiği çer
çeveye uyulması gibi özellikleriyle tarih me
tinlerinden ayrılmaktadır. Mensur surna
meler kaleme alındıkları dönemin anlatım 
özelliklerine uygun biçimde süslü ya da sa
de bir dille yazılabilmektedir. Surname ya
zarları eserlerini göze girme, mevki ve ma
kam elde etme arzusunun yanı sıra padi
şahın veya sur emininin emriyle de kale
me alabilmektedir. Hatta bazı eserlerden 
yazarın düğüne bizzat katılmadığı anlaşıl
maktadır. 

Anlatım biçimleri ve önem verilen nok
talar farklılık gösterse de surnarnelere dü
ğün öncesi yapılan hazırlıklarla başlanır. 
Ferman çıkarılması, sur emini tayini, sur-ı 
hümayunun başlama gününün ve yerinin 
belirlenmesi, davetli listesinin hazırlanma

sı, davetiyelerin gönderilmesi, törene katı
lanların adları ve kimlikleri, evliliklerde ni
kah kıyılması. yemek hazırlıkları, nahil (na
kıl, nağıl) ve gösteri hazırlıkları, hediyeler 
ve bunların kimler tarafından verildiği, zi
yafet düzeni, yiyecekler ve içecekler, kul
lanılan eşya ve elbiselerin listesi. düğün 
için yapılan harcamalar, nişan, çeyiz, ge
lin ve sünnet alayının anlatımı, törenierin 
önemli unsuru olan esnaf alayının geçişi, 
mesleklerine uygun hünerler sergileme
leri, cambazların, zorbazların, hakkabazla
rın gösterileri. at yarışları, cirit oyunları, 
musiki fasılları, rakkas ve çengilerin gös-
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