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İslam dünyasının 
önemli tarihi şehirlerinden biri, 

L günümüzde Suriye'nin başşehri. _j 

Biladüşşam (Suriye, Filistin, Lübnan ve ür
dün) bölgesinin en önemli merkezlerinden 
biri Dımaşk'tır (Dımaşkuşşam) Şehir 927 
( 1521) yılından itibaren kesin olarak Os
manlı hakimiyetine geçti ve bir süre son
ra Osmanlı Devleti'nin bir paşalık merkezi 
oldu. Dımaşk olarak bilinen adını da Arap
ça kaynaklarda bütün Suriye bölgesini ifa
de etmek için kullanılan Şam'a terketti (İA, 
Xl, 306) Günümüzde de Türkçe'de Şam 
adıyla kaydedilir. Ülkenin güneybatısında 
bulunan şehir, Antilübnan (Cebelüşarki) dağ
larının doğu eteklerindeki Kasiyiln dağı ile 
Badiyetüşşam adı verilen çöl sahası arasın
daki bir vahada (Güta vahası) kurulmuş
tur. Çöl ün yanı başındaki bu yeşil alan var
lığını, Antilübnan'lardan doğarak Uteybe 
bataklıklarında kaybolan ve şehrin ortasın
dan geçen Bereda suyuna borçludur. Üze
rinde kesintisiz yerleşim görülen en eski 
şehir olduğu iddia edilen Dımaşk'ın Hz. 
Nuh'un oğlu Sam veya torunları tarafın
dan tesis edildiğine ve Hz. İbrahim'in bu
rada doğduğuna dair rivayetler mevcuttur. 
Dımaşk çevresinde milattan önce 4000'
Iere kadar giden yerleşim olduğuna dair 
arkeolajik kanıtlar vardır. Şehrin isminin 
kökeni hakkında araştırmacılar farklı yo
rumlar ileri sürmüştür. Tarihi kayıtlarda Dı
maşk milattan önce 1500 yılından itiba
ren zikredilir. İ lk defa Luksor'da Karnak 
Tapınağı'ndaki yazıtlarda Ta-ms-ku şek
linde kaydedilmiştir. Amarna tabietlerin
de ise Akkadca Di-maş-ka olarak geçmek
te ve bu ismin Semitik öncesi bir kökene 
sahip olduğu kabul edilmektedir. 

İslam fetihlerinden önce Bizans'ın haki
miyetinde bulunan Dımaşk 613 yılında Sa
saniler tarafından işgal edildi, ancak 628'
de Bizans imparatoru Herakleios şehri ge
ri aldı. Arabistan halkı, islam'dan önce de 
kendileriyle aynı etnik kökene sahip olan 
Biladüşşam halkıyla ticari ilişkiler kurmuş
Iardı ve bölgedeki merkeziere ticaret ker
vanları düzenliyorlardı. Hz. Ebu Bekir, is
yan hareketlerinin bastırılmasından birkaç 
ay sonra bölgeye üç ordu gönderdi. Onun 
zamanında kazanılan Ecnadeyn zaferiyle 
birlikte Suriye ve Dımaşk'ın kapıları müs
lümanlara açılmış oldu (ı 3/634) Hz. Ömer 
devrinde Fihl ve Mercüssuffer savaşlarının 
( 14/635) ardından Dımaşk'ın fethi önün
de herhangi bir engel kalmadı. Halid b. Ve-

lid, Mercüssuffer'den kaçan Bizans birlik
lerinin peşine düşerek onların sığındığı Dı
maşk'ı fethetti (Receb 141 Eylül635). An
cak Herakleios'un bölgeye büyük bir ordu 
göndermesi üzerine Dımaşk'ı boşaltıp Yer
mük vadisine geldi ve Bizans ordusunu bu 
defa da hezimete uğrattı ( 12 Receb 15 1 
20 Ağustos 636) . Yermük zaferinden son
ra Dımaşk kuşatılarak ikinci defa fethe
dildi (Zilkade 151 Aralık 636) 

Dımaşk'ı ele geçiren müslümanlar şe
hir dokusuna herhangi bir zarar vermedi
ler. Bizans memurları şehirden ayrılmak
la birlikte Arap olmaları sebebiyle müslü
manlarla ortakyönleri Bizanslılar'dan da
ha fazla olan Dımaşk halkının büyilk bölü
mü şehri terketmedi. Fetihlerle bölgeye 
gelen sahabilerin bir kısmı şehre ve özel
likle yakınlardaki Dariyya'ya yerleşti. Da
ha sonra gelenlerle müslümanların nüfu
su hızla arttı. Diğer bölgelerde olduğu gi
bi büyük ölçüde hıristiyanlaşmış Dımaşk 
halkına din özgürlüğü tanındı. Hiçbir bas
kıya maruz kalmayan hıristiyanların zaman 
içinde ihtida ettiği anlaşılmaktadır. Müs
lümanlar şehir idaresinde bazı değişiklik
ler yaptılar. Hz. ömer. Cabiye'de alınan ka
rarlar neticesinde Suriye'nin orta ve gü
ney kesimlerini Dımaşk cündüne bağladı. 
Dımaşk valiliğine tayin edilen Yezid b. Ebu 
Süfyan'ın 18 (639) yılında ölümünün ardın
dan kardeşi Muaviye b. Ebu Süfyan onun 
yerine geçti. 

Hz. Osman'ın isyancılar tarafından öldü
rülmesi ve ardından Suriye Valisi Muavi
ye'nin Medine'de halife seçilen Hz. Ali'ye 
karşı bir iktidar mücadelesi başiatmasıyla 
birlikte Dımaşk siyasi açıdan önem kazan
dı. Bu mücadelenin sonunda Emevi Dev
leti'ni kuran Muaviye'nin başşehir olarak 
Dımaşk'ı seçmesi şehrin kaderini değiştir
di (41/661 ). Uzun süreden beri Suriye vali
liği yapan Muaviye kendine bağlı güçlü bir 
ordu oluşturmuştu. Onun döneminde hı
ristiyan memurlar şehirde görev yapma
ya devam ettiler. Şehrin nüfusunun art
ması dolayısıyla surların dışındaki Güta gi
bi bölgeler yerleşime açıldı. Şehrin sulama 
kanalları Halife I. Yezid döneminde şeh
rin dışına doğru genişletildi. Il. Muaviye'
nin halifeliği bırakrnasıyla ortaya çıkan si
yasal kriz sürecinde şehirde önemli sıkın
tılar yaşandı. Bu sırada devlet işlerini ted
vir eden Dımaşk'taki Kaysiler'in reisi Dah
hak b. Kays, Emevi devlet ricali tarafın
dan halife seçilen I. Mervan'a biat etmedi 
ve Abdullah b. Zübeyr lehine isyan başlat
tı. Ancak Mercirahit'te cereyan eden sa
vaşta mağlup olarak öldürüldü; böylece 
Mervan Dımaşk'a hakim oldu (65/684) 
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Abdülmelik b. Mervan döneminde dev
let dairelerinde mahalli dillerle tutulan di
vanların Arapça'ya çevrilmesiyle birlikte hı
ristiyan memurların yerini müslümanlar 
almaya başladı. Devletin güçlenmesi Dı 

maşk'ın islam dünyasındaki merkezi ko
numunu daha önemli hale getirdi. I. Velid 
zamanında hilafet topraklarının genişle
mesine paralel olarak Dımaşk'ta yeni bir 
yapılanma başladı. I. (VII.) yüzyıl sonlarına 
gelindiğinde şehirde müslümanların oranı 

büyük ölçüde artmıştı. Bu dönemde, Mu
aviye b. Ebu Süfyan'ın inşa ettirdiği Had
ra Sarayı genişletildi. I. Velid, fethin ardın
dan yerini Ebu Ubeyde b. Cerrah'ın belirle
diği caminin ihtiyacı karşılayamaması üze
rine şehrin ortasında hıristiyanlara ait bü
yük kilisenin olduğu aynı yerde şehrin sem
bolü konumundaki Emeviyye Camii'ni yap
tırdı. Emev'iler, Dımaşk'ı İslam dünyasının 
din, siyaset ve kültür merkezi haline getir
mek için büyük çaba gösterdiler ve bunu 
başardılar. 

İbrahim b. Velid' e isyan ederek Dımaşk'ı 
ele geçiren ll. Mervan'ın Emev'i başşehrini 
Harran'a taşımak zorundakalmasıyla ( 127/ 
744) Dımaşk başşehir olmaktan çıktı. ll. 
Mervan'ın Zap Suyu Savaşı'nda Abbasiler'e 
yenilmesinin ardından Dımaşk da diğer Su
riye şehirleri gibi Abbasiler'in eline geçti 
(Ramazan 132 1 Nisan 750). Abbasiler'in 
başşehir olarak Bağdat'ı seçmelerinden 
sonra Dımaşk sıradan bir vilayet haline 
geldi. Ayrıca Abbasiler, Emeviler'e karşı 
besledikleri düşmanlık sebebiyle şehirdeki 
bazı eserleri tahrip ettiler. Hadra Sarayı ha
pishaneye çevrildi, şehir surlan yıkıldı, Erne
Vi halifelerinin mezarları tahrip edildi. Ab
basiler yeni hükümet konağını sur dışın
da Bab-ı Cabiye'nin karşısına inşa ettiler. 
Abbasi yönetimine karşı Dımaşk'ta bazı is
yanlar çıktı. Bu isyanlarda Abbasiler'in Erne
Vi mensupianna yaptıkları zulümlerin yanı 
sıra Suriye'de yerleşik Kaysi ve Kelbi kabi
leler arasındaki mücadele önemli rol oyna
dı. Halife Emin döneminde, Muaviye b. Ebu 
Süfyan'ın soyundan geldiği iddiasıyla isyan 
ederek Abbasiler'in Dımaşk Valisi Süley
man b. Ebu Ca'fer'i şehirden çıkarıp hila
fetini ilan eden Ali b. Abdullah üç yıl sonra 
Kays kabilesi karşısında tutunarnadı ve 
bertaraf edildi ( 198/8 13). Yine Emeviler'e 
mensup olduğunu iddia eden Ebu Harb 
el-Müberka'ın isyanına katılan Şamlı İbn 
Beyhes'in ayaklanması Abbasi birlikleri ta
rafından bastırıldı (227/841-42). 

Türk kumandanlarının nüfuzundan bu
nalan Halife Mütevekkil-Alellah, devlet mer
kezini Arap unsurunun ağırlıkta bulundu
ğu Dımaşk'a taşımaya karar vermişti (Sa-
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fer 2441 Mayıs 858). Bu amaçla Dımaşk'a 
giden halife, Türk askerlerinin lrak'a dön
mek için çıkardığı huzursuzluk yüzünden 
bir ay sonra Samerra'ya döndü. Mu'temid
Alellah devrinde isyan edip Dımaşk'ı ele ge
çiren lsa b. Şeyh'e karşı bölgeye gönderi
len Türk kumandanı Emacür et-Türki isya
nı bastırarak Dımaşk valisi oldu (256/870). 
Onun ölümünün ardından yerine geçen 
oğlu Ali'nin Ahmed b. Tolun'a tabi olma
sıyla şehirde Tolunoğulları dönemi başla
dı (264/878). Abbasller devri boyunca Dı

maşk'ta çok az imar faaliyeti yapıldı. Bun
lar arasında Emeviyye Camii'nin avlusun
da vali tarafından camiye ait malların ko
runması için yaptırılan beytülmal ile Hali
fe Me'mün'un KasiyOn dağı eteklerinde in
şa ettirdiği günümüze ulaşmayan saray 
anılabilir. Ahmed b. Tolun'un ölümünün 
(270/884) ardından oğlu Humareveyh, To
lunoğulları hakimiyetini devam ettirdi. Ab
basller tekrar bir ordu göndererek şehri 
ele geçirdilerse de Humareveyh Dımaşk'a 
bizzat gelip şehri geri aldı (272/886). Kar
mat! tehlikesine karşı Dımaşk'ı koruyan 
Humareveyh'in öldürülmesinden (282/896) 
sonra Karmatl kuwetleri Dımaşk'a saldır
dılarsa da şehri işgal edemediler (290/903) . 
319'da (931) Dımaşk ve ardından Mısır va
liliğine tayin edilen Muhammed b. Tuğç 
324 (936) yılında Suriye'yi yönetimine kat
tı. Suriye hakimiyetini elinde tutabiirnek 
için emlrü'l-ümera İbn Rail5. ile mücadele 
eden İhşldl hükümdan onun 330'da (942) 
ölümünden sonra Suriye'ye ve bu arada 
Dımaşk'a hakim olabildi. Bu dönemde Su
riye'nin kuzeyinde Halep merkezli Hamda
nller'in kurucusu Seyfüddevle el-Hamda
nl, Dımaşk'ı ele geçirmekle birlikte Mu
hammed b. Tuğç karşısında tutunarnayıp 
geri çekildi (334/945-46) Dımaşk'taki İh
şldl hakimiyeti Karmatller'in 357 (968) yı
lında şehri işgaliyle sona erdi. Karmatl iş
galinden yedi yıl sonra Türk Emlri Aftegin, 
Dımaşk'a hakim olarak burada bağımsız 
bir beylik kurdu (364/975) . 

Bu yıllarda bölgede önemli bir güç ha
line gelen Fatımiler birkaç başarısız teşeb
büsün ardından Dımaşk'ı ele geçirdiler (372/ 
982-83). Halife Aziz-Billah devrinde sakin 
ve istikrarlı bir dönem geçiren şehir Ha
kim-Biemrillah zamanında çeşitli isyanla
ra sahne oldu. Bu isyanlar Fatımller'in şe
hirde bulundurdukları Serberi birlikleri ta
rafından bastırıldı (388/998). Dımaşk'ın ku
zeyinde çıkan kabile isyanlarını bertaraf 
eden Fatımller'in Türk kökenli Dımaşk Va
lisi Anuş Tegin (ı 023- 1042). bir müddet 
sonra şehirde Fatımller'den bağımsız bir 
politika izlemeye başladı. Onun ölümünün 
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ardından 452 (1 060) yılına kadar şehir hak
kında kaynaklarda bilgi bulunmaması Dı
maşk'ın bu dönemde siyasi olaylara sah
ne olmadığını düşündürmektedir. Fatımi
ler'in son yıllarmda şehir bir süre Bedr el
Cemall vasıtasıyla yönetiidi. 461 'de ( ı 069) 
Fatımller'e karşı çıkan isyan neticesinde 
şehirde pek çok bina yandı veya tahrip 
edildi. Bu sırada Emeviyye Camii'nin bir 
kısmı yandı. Dımaşk'ta günümüze ulaşan 
hiçbir Fatımi eserinin bulunmaması Fatı

ml hakimiyetinde şehrin ihmal edildiğini 
göstermektedir. Zira Fatımller. Dımaşk'ı 
sadece Bizans'a karşı bir üs ve tahıl depo
su şeklinde kullandılar. Bu dönemde şeh
rin ekonomik yapısı zayıftadığı gibi nüfu
su da azaldı. Öte yandan Abbasller devrin
de ilim merkezinin Bağdat olması sebe
biyle Dımaşk ulemasmm bir kısmının Bağ
dat'a gittiği ve şehirde ilmi hayatm sönük
leştiği bilinmektedir. 

Türkmen beyi Atsız b. Uvak'm Suriye'yi 
ele geçirip hutbeyi Abbas! Halifesi ve Sul
tan M elikşah adına okutmasıyla Dım aşk'
ta Türk hakimiyeti dönemi başladı ( 468/ 
ı075). Fatımller'in Dımaşk'ı kuşatmaları 

üzerine Atsız, Selçuklu beylerinden Tutuş'
tan yardım istedi. Dımaşk'a gelen Tutuş 
şehre girdikten sonra Suriye Selçuklu Dev
leti'ni kurdu ( 4 7ı/l 079) 475'te (ı 082-83) 
Müslim b. Kureyş'in şehri kuşatma teşeb
büsü başarısızlıkla neticelendi. Tutuş'un 
488'de (ı 095) vefatının ardından oğlu Du
kak şehre hakim oldu. Ancak devlet işleri-

Şam'ın sur içindeki tarihi kesiminden bir görünüş 

ni elinde tutan atabegi Tuğtegin, Dukak'm 
497' de ( ı ı 04) ölüm ünden sonra Dım aşk'
ta 549 (1154) yılına kadar sürecek olan Dı

maşk Atabegliği'ni (Börller-Tuğteginliler) 

kurdu. Dukak ve Tuğtegin döneminde şe

hirde sağlanan sükün ve istikrar sayesin
de ticaret tekrar gelişti. Selçuklular'ın Sün
nlliği güçlendirmeye yönelik siyaseti büyük 
kısmı Sünni olan şehir halkı tarafından des
teklendi. Selçuklular'ın Dımaşk'ta medre
seler yaptırarak bunlara vakıflar tahsis et
meleri neticesinde ulema Dımaşk'ta yer
leşmeye başladı. Fatımi ve Karmatl yöne
timlerinin ardından Dımaşk Sünni düşün
cesinin önemli merkezlerinden biri haline 
geldi. Fatımi hakimiyeti altmda durma 
noktasına gelen imar faaliyetleri yeniden 
başladı. 461'deki ( ıo69) yangında zarar 
gören Emeviyye Camii, Sultan Melikşah ta
rafından tamir ettirildi. Dukak ise Dımaşk'

ta ilk hastahane ile ilk medrese olan Sa
dıriyye'yi yaptırdı. Daha sonra Emlniyye 
ve Şerefiyye gibi yedi medrese daha inşa 
edildi. Dımaşk'ta ilk hamamlarla hankah
ların da bu dönemde yaptırtldığı bilinmek
tedir. Dukak tarafından başlatılan Dımaşk 
Kalesi'nin inşası Tuğtegin zamanmda ta
mamlandı. Tuğtegin'le birlikte Dımaşk si
yasi bakımdan dışarıya açıldı. Halk tara
fından sevilen Tuğtegin'in hüküm sürdü
ğü dönemde kıtlık ve salgın hastalık da 
meydana gelmedi. I. Haçlı Seferi'nin ardm
dan Suriye sahil bölgelerinin Haçlılar'ın eli
ne geçmesiyle Dımaşk. Haçlı tehlikesiyle 



karşı karşıya geldi. Kudüs'ün Haçlılar tara
fından işgali neticesinde pek çok Kudüslü 
müslüman Dımaşk'a göç etti. Tuğtegin'in 
ölümünden sonra Dımaşk hakimi olan Ta
ceddin Böri döneminde (ı ı 28- ı ı 32) aynı 

zamanda Halep hakimi olan Musul Ata
begi İmadüddin Zengl. Bağdat'ın onayı ile 
hakimiyetini Dımaşk aleyhine genişletme
ye başladı. Bu arada Dımaşk ve çevresin
deki İsmaill hareketin (Batıniyye ) nüfuzu
nu arttırması Sünniler'in tepkisiyle karşı
laştı ve çıkan olaylarda pek çok İsmaill öl
dürüldü (523/1129) . Haçlılar'ın aynı yıl Dı

maşk'a yönelik saldırıları Böri tarafından 
geri püskürtüldü. Böri'nin İsmailller tara
fından öldürülmesinin (526/ 1132) ardından 

oğulları bir müddet daha şehre hakim ol
dular. 

ll. Haçlı Seferi'nden sonra Halep-Kahire 
hattında Kudüs'e yakınlığıyla stratejik bir 
noktada bulunan Dımaşk'a saldıran Haçlı

lar bir başarı gösteremediler (543/1148). 

Öte yandan İmadüddin Zengl'nin 541 'de 
( 1146) ölümünün ardından Halep ve Ku
zey Suriye'de hakimiyeti eline geçiren oğ
lu Nureddin Mahmud Zengl, ll. Haçlı Se
feri'nden sonra Suriye'de etkinliğini daha 
da arttırdı ve 549'da ( 1154) Dımaşk'ı ha
kimiyeti altına aldı. Böylece şehir tarihin
de yeni bir dönem başladı. Dımaşk. Erne
viler devrinde olduğu gibi siyasi. askeri ve 
dini hareketlerin merkezi konumuna gel
di. Şehre istikrar ve emniyet getiren Nu
reddin Zengi devrinde Dımaşk önemli öl
çüde imar edildi. Nureddin tarafından Dı
maşk'ta yaptırılan ve günümüze ulaşan 
hastahane (bk NÜREDDİN ZENGI BIMARİS
TANI ) dönemin en önemli tıp eğitim mer
keziydi. Şehrin nüfusunun artması sebe
biyle sur dışında yeni yerleşim birimleri 
kuruldu. Kale bu devirde genişletilerek ha
mam, cami ve medrese ilave edildi. Şehir 
surlarına kuleler yapıldı ve şehir kapıları 
yenilendi. Nureddin kale yakınlarında bir 
darüladl yaptırdı. Onun döneminde inşa 
edilen yirmi dört binanın sadece sekizi za
manımıza kadar gelmiştir. Nureddin'in 
yaptırdığı altı medrese arasında Dımaşk 
tarihçisi İbn Asakir için inşa ettirdiği da
rülhadis de bulunuyordu. Haçlı işgali se
bebiyle Kudüs'ten ayrılarak Dımaşk'a ge
len müslümanları sur dışında Salihiye'ye is
kan eden Nureddin bu semtin gelişmesi
ne önemli katkıda bulundu. VI. (XII.) yüz
yılın sonlarına doğru Dımaşk yeniden tica
ret ve ilmi hayatın merkezlerinden biri ha
line geldi. Ayrıca müslüman-Haçlı müca
delesinin en stratejik önemi haiz şehirle
rinden biri oldu. Bu sebeple Türk kökenli 
pek çok memlük şehre yerleştirildi. Şehir, 

müslüman dünyasında kuzey-güney ara
sındaki ticaretin yanı sıra Haçlı seferleri
ne rağmen kesintiye uğramayan ve doğu
batı arasında Haçlılar'ın elindeki limanlar 
vasıtasıyla yapılan ticaretin önemli bir mer
kezine dönüştü. Dımaşk'a doğudan getiri
len baharat. kumaş, kıymetli taşlarla böl
gede üretilen ipek, kumaş, keten. yün, pa
muk. metal işlemeler, gümüş ve halı İtal
yan gemiciler vasıtasıyla Avrupa'ya ulaş
tırılıyordu. Zengtler döneminde sadece Dı
maşk'ta pek çok han ın bulunması ekono
mik genişlemenin önemli bir göstergesi
dir. 

Nureddin Zengl'nin ölümünün (569/1174) 

ardından Selahaddin-i Eyyübl'nin eline ge
çen şehir (570/1174) Haçlı mücadelesine 
karşı ana karargah durumuna getirildi. Bu 
dönemde Haçlılar, Dımaşk yakınlarına ka
dar gelip şehre saldırıyorlardı. Fakat Sela
haddin'in kazandığı Hıtttn zaferiyle (583/ 

11 87) bu tehlike ortadan kalktı. Onun dev
rinde Emeviyye Camii ile şehir sur ve ka
pılarında bazı tamiratlar yapıldı. Devlet 
adamları ve emirler çeşitli imar faaliyet
lerinde bulundular. Bu dönemde Medre
setü'ş-Şamiyye, Hankahü'l-Hatuniyye gibi 
pek çok eser yaptırıldı. Selahaddin'in Dı
maşk'ta bulunan türbesi şehrin en önem
li ziyaret yerlerinden biridir. Dımaşk. Sela
haddin'in ölümünden (589/1193) sonra aile 
üyeleri arasındaki mücadeleler yüzünden 
pek çok saldırıya maruz kaldı. Selahaddin'in 
oğulları el-Melikü'l-Azlz ve el-Melikü'l-Ef
dal arasındaki rekabetten faydalanan am
calan el-Melikü'I-Adil şehre hakim oldu 
( 592/ 1196) 598'de ( 120 ı) vuku bulan dep
rem şehirde fazla hasara yol açtı. Bunun 
üzerine el-Melikü'I-Adil günümüze ulaşan 
kaleyi yeniden inşa ettirdi. Onun nisbeten 
uzun ve istikrarlı yönetiminde şehirde sos
yal ve ticart hayat canlılığını sürdürdü. el
Melikü'I-Adil'in 615'te (1218) ölümünün ar
dından Dımaşk hakimi olan el-Melikü'l-Mu
azzam İsa döneminde Salihiye'de Muaz
zamiyye Medresesi ve Hanbeli Mescidi in
şa edildi. el-Melikü'l-Muazzam lsa'nın ölü
münden (624/1227) sonra kısa bir müd
det Dımaşkyeni bir hakimiyet mücadele
sine sahne oldu. el-Melikü'l-Kamil, el-Me
likü'n-Nasır DavGd'u şehirden çıkararak el
Melikü 'l-Eşref Musa'ya teslim etti (626/ 

1229) . 

Selefi eğilimleri bulunan ve Dımaşk'ta 

Cerrah ve Tevbe camileriyle iki darülhadi
si inşa ettiren el-Melikü'l-Eşref dönemin
de tasavvufi hareketlere karşı baskı yapıl
dı . Şehir tarihinde bir ilk olmak üzere İtal
yan taeiriere iskan izni verildi. Onun 635'
te ( 1237) ölümünün ardından Dımaşk ha-
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kimi olan Ebü'l-Hayş el-Melikü's-Salih İ s
mail hakimiyetini dört ay devam ettirebil
di. Dımaşk'ı kuşatan Mısır hakimi el-Meli
kü 'l-Kamil şehri onun elinden aldı. el-Me
likü'l-Kamil'in ölümüyle Dımaşk'a kimin ha
kim olacağı meselesi Eyyubl ailesi içerisin
de sorunlara yol açtı. Nihayet el-Melikü'l
Cevad Yunus, Kahire'ye tabi olmak sure
tiyle Dımaşk hakimi oldu. Ancak onun Ka
hire'den bağımsız hareket etme çabaları 
sonucunda şehrin el-Melikü's-SaJih Eyyüb'a 
verilmesi kararlaştırıldı. Bu sırada mey
dana gelen karışıklıklardan istifade eden 
Ebü'l-Hayş el-Melikü's-Salih İsmail şehri tek
rar ele geçirdiyse de 643'te ( 1245) Gazze'
de yaptığı savaşı kaybetti ve Dımaşk el
Melikü's-Salih Eyyub'un kuwetleri tarafın
dan zaptedildi. Yoğun biçimde memlük
lere dayanan el-Melikü's-Salih Eyyüb buna 
bağlı olarak Dımaşk'taki idari düzeni de
ğiştirdi. Eyyubiler devrinde sürekli olarak 
sorun teşkil eden ve parçalanmalara yol 
açan, aileden bir melik tayin etmek yerine 
şehir idaresini memlük kökenli bir emtre 
kaleyi diğer bir memlük emirine teslim et
ti ve idari işlerden sorumlu bir vezir görev
lendirdi. el-Melikü's-Salih Eyyüb'un ölümü
nün (647/ 1249) ardından Mısır'da Memlük 
hakimiyetinin kurulması esnasında Eyyu
biler'den Halep hakimi el-Melikü'n-Nasır 
Yusuf şehir halkının da çağrısıyla Dımaşk'
ta hakimiyeti sağladı (648/ 1250) 

Eyyubiler devri Dımaşk'ın iman açısın
dan büyük önem taşımaktadır. Bu dönem
de kuzeybatıya doğru genişleyen şehirde 

200'ün üzerinde medrese, cami, hankah, 
zaviye, türbe gibi yapı inşa edildi. Bunla
rın büyük kısmı devlet adamları veya ha
nımları tarafından yaptırıldı. İnşa edilen 
medreseler arasında Medresetü'I-Adiliyye, 
Medresetü '1-İzziyye , Medresetü 'r-Rükniy
ye, Medresetü'l-Mürşidiyye, Medresetü'n
Nasıriyye ve Medresetü'n-Necmiyye sayı
labilir. Eyyübtler dönemi boyunca siyasi ba
kımdan Kahire öne ç ıkmakla birlikt e Dı 

maşk kültürel olarak önemini korumak
taydı. Bu devirde Dımaşk'taki müderris sa
yısının 600 civarında olduğu kaydedilmek
tedir. İlmt ve tasawufi hayatın gelişmesi, 
Muhyiddin İbnü'l-Arab1 gibi tasawuf ha
yatının ilgi çeken simalarının şehirde yer
leşmesine vesile oldu. Pek çok medrese ile 
birlikte yeni btmaristan inşa edildiği gibi 
kalenin yanı sıra surlar ve kapılar onarıldı . 

Eyyüb1ler devri boyunca şehrin nüfusu art
tı ve ticari faaliyetler genişledi. 

Bağdat'ın 656 ( 1258) yılında Moğollar 
tarafından işgalinin ardından Suriye'de Ha
lep, Hum us ve Hama gibi Dımaşk da Mo
ğollar'ın eline geçti (Rebiülew el 658 1 Mart 
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1260). Bu esnada şehrin batı surları ve ka
le tahrip edildi. Ancak Dımaşk'ta Moğol 
hakimiyeti çok kısa sürdü. Memlük Sultanı 
Kutuz, Aynicalut Savaşı'nda Moğollar'ı ye
nerek (658/1260) Dımaşk'ı ve Suriye'nin 
büyük bir kısmını kurtardı . Bundan sonra 
şehir Memlük dönemi boyunca başşehir 
Kahire'ye tabi oldu. Sultan ı. Baybars, Dı
maşk'a bir naib-i saltanat ve kaleye bir 
emir tayin ederek şehirde Memlük idari 
nizarnını kurdu. Buna göre statü bakımın

dan bölgedeki naiblerin üstünde olan Dı
maşk naib-i saltanası Suriye'deki diğer na
iblerden sorumluydu. Pek çok defa şehre 
gelerek burada kalan Baybars dönemin
de daha önce Moğollar tarafından tahrip 
edilen kale onarıldı. Baybars'ın Dımaşk'ta 
Meydanülahdar'da yaptırdığı Eblak Sarayı 
günümüze kadar gelememiştir. Dımaşk'

ta ölen Baybars, Zahiriyye Medresesi'nde
ki türbesine defnedildi. Memlük dönemin
de Dımaşk'ta ikili bir yönetim kuruldu. Ka
hire'deki iktidar değişiklikleri esnasında is
yan etme potansiyeli yüksek olan Dımaşk 
naib-i saltanası kale naibi vasıtasıyla kont
rol altında tutuluyordu. Buna rağmen Dı

maşk, Memlükler döneminde pek çok is
yana sahne oldu. Kalavun zamanında şe
hir halkının desteğiyle isyan ederek ken
disini sultan ilan eden Dımaşk naibi Sun
gur ei-Eşkar, Kahire'den gönderilen bir bir
lik tarafından bertaraf edildi (679/1280). 

699 (1299) yılında Suriye'ye hücum eden 
İlhanlılar, Dımaşk naibi Seyfeddin Kıpçak'ın 
da kendilerine katılmasıyla Dımaşk'ı işgal 
ettiler (699/1300). Ancak kale emlri teslim 
olmayınca şehrin sur içi İlhanlılar'da, kale 
Memlükler'de kaldı. Çarpışmalar sırasın
da kale ile Emeviyye Camii arasındaki bi
nalar yıkıldı. Fakat çok geçmeden şehir tek
rar Memlükler'in eline geçti. ei-Melikü'n
Nasır Muhammed döneminde siyasal ve 
ekonomik istikrarın sağlanması sosyal ve 
ticart hayata yansıdı. Kağıt, tekstil, cam, 
silah, ıtriyat endüstrisi bu devirde öne çık
tı. Ayrıca şeker, fıstık gibi ürünler önemli 
gelir kaynağıydı. Memlükler devrinde do
ğu-batı yönündeki ticaret büyük gelişme 
gösterdi. Batıya yönelik baharat, değerli 
taş, kumaş, çelik, cam, halı ve altın tica
retinin önemli ayaklarından birini Dımaşk 
oluşturuyordu. VII. (XII I.) yüzyıl ortaların
da Dımaşk'ta İtalyan varlığı arttı. Venedik 
ile Memlükler arasında ticart anlaşmalar 
yapıldı . Diğer büyük şehirlerde olduğu gibi 
Dımaşk'ta da İtalyan "fondacos"ları (fun
duk) kuruldu. VIII. (XIV.) yüzyıla kadar Dı
maşk, Halep'in artan önemine rağmen Su
riye'nin en önemli ticaret merkezi, Vene
dik, Katalan, Cenova, Floransa ve Fransız 
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tüccarlarının önemli bir uğrak yeriydi. Bu 
devirde bölgeye gelen Avrupalı seyyahlar 
Dımaşk'ı Avrupa şehirleriyle karşılaştırmış
lar, Paris ve Floransa'dan daha gelişmiş ol
duğunu ifade etmişler ve şehrin nüfusu
nu 100.000 olarak vermişlerdir. İbn Cübeyr 
ve İbn Battuta gibi müslüman seyyahlar 
da şehrin gelişmiş olduğunu belirtirler. Çar
şıdaki malların çeşitliliği yanında özellikle 
kumaş ve metal işleri önemliydi. Ticaretin 
genişlemesine paralel olarak inşa edilen 
hanların sayısı arttı. Bu hanlardan günü
müze sadece Hanü'd-Dikke ve Hanu Çak
mak ulaştı. Dımaşk'ta depolanan ticart em
tia Beyrut Limanı vasıtasıyla Avrupa ülke
lerine sevkediliyordu. Şehirde ticaret gü
nümüzde olduğu gibi Emeviyye Camii'nin 
batısında ve güneyinde yoğunlaşmıştır. 

Memlükler Dımaşk'ta da imara büyük 
önem verdiler ve kurdukları hayır mües
seselerini vakıflarla desteklediler. Bu dö
nemde sadece Dımaşk'ta 250 civarında ca
mi, medrese, han, hamam, hankah ve tür
be yaptırdılar. Bunlardan sadece altınışı 
zamanımıza ulaşmıştır. İkisi hanımlar için 
olmak üzere Memlükler devrinde Dımaşk'
ta seksen civarında medrese inşa edilme
si ilmi hayatın canlılığının en önemli deli
lidir. Öncekilerle birlikte medreselerin sa
yısı 1 SO'yi aşmıştı. Bu medreselerde 1 000 
civarında müderris görev yapıyordu (Nu
ayml, DO.rü'l-Kuran, neşredenin girişi, s. 
7). Yeni hastahanelerin inşa edildiği şehir

de kuzeyde S8.lihiye, güneyde Mldan ve ba
tıda Meydanülahdar gelişmeye devam et-

Emeviyye Camii 'nin içinden bir görünüş 

ti. Şehir şüphesiz en önemli gelişmeyi ei
Melikü'n-Nasır Muhammed b. Kalavun dö
neminde Seyfeddin Tengiz el-Hüsaml'nin 
valiliği esnasında ( 1312-1340) gösterdi. 
Tengiz binaların yanı sıra kaldırım ve su 
kaynaklarıyla da ilgilendi. Azm Sarayı ' nın 

bulunduğu yerde yaptırdığı vilayet bina
sının sadece kalıntıları zamanımıza kadar 
gelmiştir. Tengiz ayrıca şehrin batısında bir 
cami ve bir darülhadis inşa ettirdi. Takıy
yüddin İbn Teymiyye ve Safedi gibi alim
ler bu dönemde önemli ilmi faaliyetlerde 
bulundular. 749 (1348) yılındaki veba sal
gını Dımaşk' ı çok etkiledi ve şehir nüfusu 
yarı yarıya azaldı. Öte yandan değişen ti
caret yolları sebebiyle Halep gelişirken Dı

maşk yavaş yavaş gerilerneye başladı. Ber
kuk devrinde Suriye'de isyan eden Halep 
naibi Seyfeddin Yelboğa 791 'de ( 1389) Dı

maşk'ı ele geçirdi. Yelboğa'yı mağh1p eden 
Sultan Berkuk tekrar hakimiyeti sağladı. 
801'de (I 399) Berkuk'un ölümünden son
ra Dımaşk naibi Seyfeddin Tenem yeni sul
tan el-Melikü'n-Nasır Ferec'e karşı isyan et
tiyse de yenilerek öldürüldü. 

Dımaşk'ın IX. (XV.) yüzyıl başında Ti
mur'un saldırısına uğrayarak işgal edildi 
(803/1401). Kalede bir müddet direnen 
M em! ük birliği çok geçmeden mağlup ol
du. Bu esnada şehir büyük tahribata ma
ruz kaldı; şehir halkından pek çok kişi öl
dürüldü. Timur şehri tahrip ettiği gibi ay
rılırken birçok sanatkarı yanına aldığından 
şehir kültürel açıdan da büyük zarar gör
dü. Timur istilası sebebiyle meydana ge
len göçler ve katliamlar yüzünden şehrin 
nüfusu azaldı ve Dımaşk, Memlükler dö
neminin sonuna kadar bir daha eski sevi
yesine ulaşamadı. Avrupa'ya büyük mik
tarda ürünler ihraç eden şehir artık gıda 
maddelerini ithal eder duruma düştü. Bars
bay ve Kayıtbay dönemlerinde şehir nis
beten istikrara kavuştu. Ancak Memlük
ler'in son devrinde ekonominin bozulma
sına bağlı olarak halka yüklenen aşırı ver
giler, müsadereler ve yolsuzluklar Dımaşk'
ta sosyal huzursuzluklara yol açtı. Kansu 
Gavri'nin Halep yakınlarında Mercidabık'ta 
Osmanlı kuwetlerine yenilmesiyle Dımaşk, 
Osmanlılar'ın eline geçti (922/1516). Mek
hGI b. Ebu Müslim, Gaylan ed-Dımaşki, Ev
zal, Velid b . Müslim, Ebu Zür'a ed-Dımaş
ki, Ebu Amr ed-Dımaşki, Ca'fer b. Ali ed
Dımaşki, Ebu Mes'ud ed-Dımaşki, Dımaşk 
tarihine dair yazdıkları eserleriyle meşhur 
İbnü'l-Kalanisi ile Ebü'I-Kasım İbn Asakir 
ve oğlu Ebu Muhammed İbn Asakir, Ebü'l
Yümn İbn Asakir, Dahvar, Şeyhürrabve ed
Dımaşki, Birzali, İbn Fazlullah el-Ömer!, 
Takıyyüddin İbn Teymiyye, İbn Kayyim el-



Cevziyye, Kütübl, Ebü'l-Mehasin el-Hüsey
nl. Ebü'l-Fida İbn Keslr, İbn Receb, İbnü'l
Cezerl, Takıyyüddin İbn Kadi Şühbe, Şeha
beddin İbn Arabşah ve Bedreddin İbn Ka
di Şühbe, Dımaşki nisbesiyle tanınan meş
hur alimlerden bazılarıdır. 
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liJ CENGiz ToMAR 

Osmanlı Dönemi. Dımaşk (Şam) şehri 
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasın
da Osmanlı idaresi altına alındı. Şehrin dı
şında Mastaba denilen yerde karargah ku
ran padişah kadıların, müftülerin ve diğer 
ileri gelenlerin itaatlerini kabul etti. 6 Ra
mazan 922'de (3 Ekim 1516) Şam'a gir
di ve ilk cuma namazını kıldığı Emeviy
ye Camii'nde Şafii kadısı imam Veliyyüd
din FerfGr tarafından "el-melikü'l-muzaf
fer hfıdimü'l-Haremeyni'ş-şerlfeyn" un
vanıyla anıldı. Ramazanın on beşinde ( 12 
Ekim) Şam cami ve medreselerinde hedi
yeler ve para dağıtıldı. İki buçuk ay kadar 
kaldığı Şam'da idareyi tanzim etti, ayrıca 
itaatsizliği görülen bazı bedevi kabileleri
ne karşı askeri harekat düzenletti. Mısır 
seferinin ardından 21 Ramazan 923'te (7 
Ekim ı 5 ı 7) tekrar Şam'a geldi. Şehrin di
ni kimliğinde bugün de önemini koruyan 
Muhyiddin İbnü'l-Arabl'nin mezarının bu
lunduğu yerde cami, türbe, imarethane 
ve zaviyeden oluşan küçük bir külliyenin 
yapımını başlattı ve kısa sürede tamam
lanması için inşaatıyla yakından ilgilendi, 
vakıflar tahsis etti. Şam'da toplanan hacı
ların ve surre alayının Hicaz'a gidişiyle ilgi
li güvenlik tedbirlerine nezaret etti. Cami 
inşaatının tamamlanmasından ve Memlük 
döneminin son naibi Canbirdi Gazari'yi Şam 
beylerbeyiliğine getirdikten kısa bir süre 
sonra İstanbul'a dönmek için şehirden ay
rıldı (22 Şubat 1518) 

Ekim 1520'de Şam önemli bir isyana 
sahne oldu. Şam Beylerbeyi Canbirdi Ga
zall, Yavuz Sultan Selim'in vefatını fırsat 
bilerek isyan etti ve özellikle Memlük bey
lerinin desteğini alıp Şam'da hakimiyeti ele 
geçirdi. Adına hutbe okutup para bastırdı 
ve Emeviyye Camii'nde "el-melikü'l-eşref" 

unvanıyla bağımsızlığını ilan etti. Ancak 
ulemanın, esnafın ve meşayihin desteğini 
sağlayamadı. Canbirdi Gazall Şah İsmail, 
Dulkadırtı Şehsuvaroğlu Ali Bey, Ramaza
noğlu Pir! Bey ve Mısır Valisi Hayır Bey' e 
elçiler göndererek kendi safında yer alma-
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larını temin etmeye çalışırken Ferhad Pa
şa kumandasında Şam'a ilerleyen Os
manlı ordusu 1521 Ocak ayının son günle
rinde isyanı bastırdı. Yeni beylerbeyi Ayas 
Paşa da şubat sonunda görevine başladı. 

Şam'ın içinde bulunduğu bölgenin Os
manlı dönemi idari taksimatındaki duru
mu zaman zaman değişmiş olmakla birlik
te şehir Osmanlı devri boyunca bölgenin 
idari, askeri, ilmi, kültürel ve ticari mer
kezi olma özelliğini sürdürdü. Bu konumu 
dolayısıyla Şam nüfusunun önemli bir ke
simini görevliler oluşturmaktaydı. Mülki 
ve askeri açıdan doğrudan İstanbul'a bağ
lı kalan Şam dini ve adli teşkilatlanmada 
Hanefi mezhebi merkezli bir yapıya geçi
rildi. Gazall isyanının ardından şehre gön
derilen mülki ve askeri yöneticilerin üst dü
zey sivil ve askeri erkan arasından seçil
mesine özen gösterildi. Bu sebeple Şam 
valileri içinde sadaret görevinde bulunmuş 
çok sayıda isme rastlamak mümkündür. 
Bunun yanı sıra şehrin kimliğini derinden 
etkileyecek önemli imar faaliyetleri ger
çekleştirildi. Selimiye Camii ve Kanuni Sul
tan Süleyman'ın 1554-1559 yıllarında Mem
lük dönemine ait Kasrü'l-ablak harabeleri 
civarında Mimar Sinan'a inşa ettirdiği Sü
leymaniye Külliyesi, sadece Osmanlı mima
ri üslubunun önde gelen temsilcileri değil 
aynı zamanda Emeviyye Camii'nden son
ra şehrin en önemli dini merkezleri hali
ne geldi. Lala Mustafa Paşa, Murad Paşa 
ve Derviş Paşa gibi güçlü Osmanlı beyler
beyilerinin de camiler, medreseler, hanlar 
ve kervansaraylar yaptırmaları Şam'a olan 
ilgiyi daha da arttırdı. Söz konusu külliye 
ve yapıları destekleyen zengin vakıfların 
kurulması buranın hızla bir Osmanlı şeh
rine dönüşmesine zemin hazırladı. 930'
da ( 15 24) Babülberld ve Haruniye çevre
sini etkileyen büyük yangının tahrip etti
ği yerlerde ticaret merkezleri kuruldu ve 
sur dışında inşa edilen Süleymaniye Çar
şısı'nın yanı sıra sur içinde yer alan Sipahiy
ye Çarşısı , İ pek Çarşısı, Gümrük Ham ve 
M uradiye Ham gibi XVI. yüzyılın ikinci ya
rısında güçlü beylerbeyiter tarafından in
şa edilen yapılar şehrin ticari hayatını be
lirgin bir şekilde canlandırdı. Bu imar ha
reketlerine ve istikrarın sağlanmasına pa
ralel olarak XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Kuzey Afrika, Mısır. Halep ve Anadolu baş
ta olmak üzere birçok yerden Şam'a göç
ler oldu ve nüfusu arttı (Bakhit, s. 54, 115-
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XVI. asrın son yıllarından itibaren uzun 
süre devam eden savaşlar ve XVII. asrın 
ilk yıllarındaki iç isyanlar şehri olumsuz 
yönde etkiledi. Bunların arasında özellikle 
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