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ZENGÎLER

amacýyla et-TârîÅu’l-bâhir fi’d-devleti’l-
Atâbekiyye bi’l-Mev½ýl adýnda bir eser
yazmýþtýr. Ayrýca Ýbnü’s-Sâî’nin el-Ma£le-
mü’l-Atâbekî’si yanýnda Ebû Þâme el-
Makdisî’nin Kitâbü’r-Rav²ateyn fî aÅbâ-
ri’d-devleteyn adlý eserinin bir bölümü
de Zengîler’e aittir.
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ÿGülay Öðün Bezer

™ MÝMARÝ. Irak ve Suriye bölgesinde
hâkimiyet kurmuþ olan Zengîler dönemin-
de, bölgenin mimari geleneklerinin yaný sý-
ra Selçuklu geleneklerinin de ele alýndýðý
bir geliþim görülmektedir. Özellikle taþ iþ-
çiliðinde uygulanan ve “Zengî düðümü” di-
ye adlandýrýlan, düðümlü geçmeli kompo-
zisyonlarýn oluþturduðu süsleme düzeni
baþta Suriye’de bu devrin belirleyici özelli-
ðini meydana getirmiþ, daha sonra da ge-
zici mimar ve ustalar eliyle Anadolu’da et-
kisini göstermiþtir. Bu dönemde Dýmaþk,
Hama, Humus, Halep, Þeyzer, Ba‘lebek ve
Musul kaleleri Selçuklu geleneðiyle yeni-
lenmiþ, Ýmâdüddin Zengî döneminde Mu-
sul’da iç kale ile büyük kale yapýlmýþtýr.
Tuðladan inþa edilen surlar ve kare planlý
burçlardan oluþan kalede figürlü kabart-
malarýn bulunduðu bilinmektedir. Nûred-
din Mahmud Zengî tarafýndan Halep Ka-
lesi’nde surlar takviye edilmiþ, bazý burç
ve kuleler eklenmiþtir. Ýç kalenin güneyba-
týsýnda büyük burçlarla birleþen ana giriþ
kitlesi Zengî devrinde yapýlmýþ ve 1209 yý-
lýnda onarým görmüþtür. Bu geçiþ kitlesi,
iki burç arasýna yerleþtirilen kapý ile bura-
ya ulaþan rampalý iki köprüden meydana
gelmektedir. Kaleyi kuþatan hendeðin üze-
rinden geçerek aþaðýdaki savunma kule-
sine baðlanan köprü ikinci bölümle dýþ
kaleyle irtibatý saðlamaktadýr. Ýmâdüddin
Zengî döneminde Dicle nehri üzerine ya-

ve krallýklar gibi çeþitli siyasî teþekküller
kurduklarý bu devirde hem siyasî muhalif-
leri hem de Haçlýlar karþýsýnda büyük mü-
cadeleler verdiler. Nûreddin Mahmud za-
manýnda el-Cezîre, Suriye ve hatta Mýsýr’-
da siyasî birliðin saðlanmasý, sosyal ve eko-
nomik geliþme yanýnda Haçlýlar’a karþý ka-
zanýlan büyük zaferlerin de zeminini oluþ-
turdu. Zengîler daha önce Þiîler’in hâkimi-
yetindeki topraklarda Sünnîliði destekledi-
ler. Þehirleri imar edip birçok ilmî ve dinî
müessese kurdular. Eyyûbîler ve Mem-
lükler bu kurumlardan faydalandýlar. Mu-
sul atabegleri çoðu günümüze kadar ge-
lemeyen büyük mimari eserler meydana
getirdiler. Zengîler döneminde sadece Mu-
sul þehrinde on üç medresenin varlýðý tes-
bit edilmiþtir. Nûreddin Mahmud Zengî’-
nin birçok han, ribât, sebil ve medrese-
nin yaný sýra Dýmaþk, Halep ve Harran’da
inþa ettirdiði bimâristanlar onun þöhreti-
ne yakýþan eserlerdir. Bütün bunlara ha-
leflerinin atabegliðe baðlý diðer þehirler-
de yaptýrdýklarý da ilâve edildiðinde yoðun
siyasî mücadelelere raðmen imar ve inþa
faaliyetlerine de gereken önemin verildi-
ði anlaþýlýr. Devrin kaynaklarýnda Zengîler
döneminde birçok cami ve mescid, köprü
ve saray inþa edildiðine dair bilgiler veril-
mektedir. Dicle nehri üzerinde açýlan su-
lama kanallarý sayesinde Musul ve çevre-
si, meyve ve pamuk üretimi baþta olmak
üzere zengin bir ziraat hayatýna kavuþ-
muþtur. Atabegliðin Urfa, Musul ve Halep
gibi önemli yollarýn kavþaðýnda bulunan
þehirlere sahip olmasý ticarî faaliyetlerle
birlikte iktisadî seviyenin yükselmesine de
katkýda bulunuyordu. Hulefâ-yi Râþidîn ile
Ömer b. Abdülazîz’den sonra Nûreddin
Mahmud Zengî’den daha iyisini, daha ada-
letli ve merhametlisini görmediðini söyle-
yen tarihçi Ýzzeddin Ýbnü’l-Esîr (el-Kâmil,
XI, 403) Zengîler’in Ýslâm’a, müslümanla-
ra, kendi ailesine ve þahsýna yaptýklarý iyi-
likleri vefa duygusuyla dile getirmek, isim-
lerini ebedîleþtirmek ve onlarý dünyaya
örnek bir hânedan olarak takdim etmek
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la bugünkü þekline kavuþmuþtur. Ayrýca
iç kalede yer alan ve kale mescidi olarak
kullanýlan Yukarý Makam da 563’te (1168)
onarýlmýþ, Yahya peygambere ait olduðu-
na inanýlan kutsal emanetler buraya ko-
nularak zengin vakýflar tahsis edilmiþtir.
Musul’da Emeviyye (Câmi-i Atik) Camii I.
Seyfeddin Gazi tarafýndan tamir edilmiþ-
tir. Çeþitli tamirlerle deðiþikliðe uðrayan
Musul Ulucamii’nin (el-Câmiu’l-kebîr, Câ-
miu’n-Nûrî) inþasýna I. Seyfeddin Gazi za-
manýnda baþlanmýþ, yarým kalan yapýyý
568’de (1172-73) Nûreddin Mahmud Zen-
gî tamamlatmýþtýr. Caminin eski mihrabýn-
daki kitâbesinde usta olarak Mustafa el-
Baðdâdî’nin adý ve 543 (1148) tarihi okun-
maktadýr. Nûreddin Mahmud Zengî’nin
yaptýrdýðý cami bugün yýkýlmýþ olup bazý
parçalarý müzede saklanmaktadýr. Yapý-
nýn geniþ dikdörtgen planlý avlusunun ku-
zeydoðu köþesinde yer alan tuðladan silin-
dirik gövdeli minaresi (Minâretü’l-hadbâ’) gü-
nümüze ulaþmýþtýr. Minarede tuðlalarýn
deðiþik dizilmesiyle elde edilen kuþaklar
halindeki süslemeler Selçuklu geleneðinin
devam ettirildiðini ortaya koymaktadýr.

Musul nâibi olan Mücâhidüddin Kaymaz
tarafýndan 572-576 (1176-1180) yýllarý ara-
sýnda Dicle kýyýsýnda inþa ettirilen Mücâ-
hidüddin (Mücâhidî) Camii kubbesinin kýr-
mýzý tuðlalarýndan dolayý el-Câmiu’l-ahmer
adýyla da bilinir. Kaynaklardan caminin kûfî
ve sülüs hatlý kitâbeler dýþýnda bezeli du-
varlara sahip olduðu, medrese, hankah, bî-
mâristan, ribât, yetimhane, kasýr ile köp-
rüden meydana gelen bir külliye progra-
mýnda ele alýndýðý öðrenilmektedir. Mü-
câhidüddin Kaymaz ayrýca Erbil’de kendi
adýna bir medrese ile hankah inþa ettir-
miþ, þehrin ortasýnda etrafý bahçelerle çev-
rili bir havuz, köprüler ve çarþýlar yaptýrmýþ-
týr. Muzafferüddin Kökböri 586’da (1190)
Erbil Kalesi’ni yeniletmiþ ve ayný yýl da Er-
bil Ulucamii’ni inþa ettirmiþtir. Cami ta-
mamen yýkýlmýþ olup minaresinin büyük
bir kýsmý saðlam olarak günümüze kadar
gelebilmiþtir. Caminin kuzeydoðu köþesin-
de yer alan tuðladan silindirik gövdeli mi-
nare sekizgen gövdeli yüksek bir kaide üze-
rinde yükselmektedir. Ýki sýra halinde siv-
ri kemerli niþlerle düzenlenen kaide üze-
rindeki gövdede tuðlalarýn farklý dizilme-
siyle oluþan kuþaklar halinde süslemeler
bulunmaktadýr. Vaktiyle iki þerefeli olduðu
bilinen minarenin þerefeden yukarýsý yý-
kýktýr. Âne’de (Irak) mevcut sekizgen göv-
deli minare moloz taþ malzeme ile örül-
müþtür ve dýþtan sývalýdýr. Gövdede ku-
þaklar halinde süslemelerin görüldüðü mi-
narenin þerefesi yýkýktýr. Minarenin XIII.

yüzyýlýn baþýnda Zengîler devrinde inþa
edildiði tahmin edilmektedir; cami günü-
müze ulaþmamýþtýr. Kudüs’ü Haçlýlar’dan
kurtarmak amacýyla çok çaba sarfeden
Nûreddin Mahmud Zengî’nin Mescid-i Ak-
sâ’ya konulmak üzere yaptýrdýðý, sanat
deðeri çok yüksek ahþap minber, ancak
onun vefatýndan sonra devletin baþýna ge-
çen Selâhaddîn-i Eyyûbî tarafýndan Ku-
düs’ün fethini müteakip yerine konulmuþ-
tur. 1969’da fanatik bir yahudi tarafýn-
dan çýkarýlan yangýnda bu kýymetli min-
ber yanmýþtýr.

Zengîler döneminde inþa edilen, eyvan-
lý avlulu plan þemasýna sahip medreseler-
de kýble eyvaný genelde enine geliþen me-
kân düzeniyle cami olarak tasarlanmýþtýr.
Bîmâristanlar da medreselerde olduðu gi-
bi eyvanlý avlulu düzende ele alýnmýþ yapý-
lardýr. Busrâ’da Vali Emînüddevle Gümüþ-
tegin tarafýndan 530 (1136) yýlýnda yaptý-
rýlan Gümüþtegin Medresesi’nde dört ey-
vanlý avlulu bir þema uygulanmýþtýr. Avlu-
nun üzerinin kubbe ile örtülü olduðu bi-
linmekle birlikte özgün kubbe XIX. yüz-
yýlda yýkýlmýþtýr. Avluya üçlü açýklýkla bað-
lanan kýble eyvaný mescid þeklinde düzen-
lenmiþtir. Bunun iki yanýnda ikiþer kare
mekân mevcuttur. Avluya yine üçlü açýk-
lýkla baðlanan kuzey eyvanýnýn iki yanýn-
da da geçiþleri saðlayan birer dikdörtgen
mekân vardýr. Dýmaþk’ta Nûreddin Mah-
mud Zengî’nin yaptýrdýðý bîmâristan kitâ-
besine göre 549 (1154) tarihlidir. Dört ey-
vanlý avlulu þemaya sahip yapýda mukar-
nas örtülü giriþ holünün saðýnda, ortasý
havuzlu küçük bir avlu etrafýnda sýrala-
nan yýkanma birimleri ve helâlar bulun-
maktadýr (bk. NÛREDDÝN ZENGÎ BÎMÂRÝS-
TANI). Halep’te 1124’te yapýlan Halâviyye
(Haleviyye) Medresesi’nden sonra Nûred-
din Mahmud Zengî tarafýndan 1150-1154
arasýnda inþa ettirilen bîmâristan da avlu-
lu eyvanlý plan þemasýnda ele alýnmýþ olup
düzgün kesme taþla örülü duvarlarý, kitâ-
be kuþaklarý, taçkapý ve pencerelerle do-
natýlmýþ görkemli cephesiyle dikkati çe-
ker. Yine Halep’te 1164’te yaptýrýlan Þere-
fiye Medresesi ile, bugün çok harap ol-

pýldýðý bilinen Musul Köprüsü çeþitli ta-
mir ve ilâvelerle 1947 yýlýna kadar kullanýl-
mýþ, bu tarihte yýktýrýlarak yerine yeni bir
köprü inþa edilmiþtir. Ýmâdüddin Zengî
1135’te Hama Ulucamii’ne kare planlý bir
minare eklemiþtir. Halep’te iç kalenin gü-
neybatýsýnda Cevþen daðý yamacýnda yer
alan ve açýk bir avlu etrafýnda þekillenen
Meþhedü’l-Muhassin, Ýmâdüddin Zengî’-
nin 537 (1142) yýlýnda yaptýrdýðý tamirle
günümüzdeki görünümünü kazanmýþtýr.

Zengîler döneminde ele alýnan camiler-
de Þam Emeviyye Camii’nde olduðu gibi
enine geliþen neflerden oluþan harim ve
bunun önünde büyük avludan meydana
gelen plan düzeni mimari açýdan bir ye-
nilik getirmemektedir. Abbâsî devrinde
770’li yýllarda yapýlmýþ olan Rakka Uluca-
mii, Nûreddin Mahmud Zengî devrinde
yeniden inþa edilmiþtir. Bir yangýn netice-
sinde harap olan Halep Ulucamii’ni Nûred-
din Mahmud Zengî temellerine kadar yýk-
týrarak yeniden yaptýrmýþtýr. Mihraba pa-
ralel üç nefli yapý çapraz tonozlarla örtü-
lüdür. Mihrap ekseninde orta nef kubbey-
le kesilmiþtir. Önde yer alan büyük revak-
lý avlu renkli taþ kompozisyonlu döþeme-
siyle ve harim kapýsýndaki renkli taþ geç-
melerle dikkat çekmektedir (bk. HALEP
ULUCAMÝÝ). Planý açýsýndan Halep Uluca-
mii’ne çok benzeyen Urfa Ulucamii’nin de
Nûreddin Mahmud Zengî tarafýndan ye-
niden yaptýrýlmýþ olabileceði tahmin edil-
mekte, Urfa’daki Pazar Camii’nin de Zen-
gî devrinde inþa edildiði kabul edilmekte-
dir. VII. yüzyýlda kiliseden çevrilen ve Ab-
bâsîler döneminde de tamir gören Cizre
Ulucamii, Zengîler tarafýndan 555 (1160)
yýlýnda yeniden yaptýrýlmýþ, Halep’te iç ka-
lede 564’te (1169) Þeyh Ma‘rûf Camii inþa
edilmiþtir. Ýç kalede yer alan Makam-ý Ýb-
râhim de Zengîler devrinde 563 (1168) ve
575 (1179) yýllarýnda geçirdiði iki onarým-
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Musul’daki atabeglik idaresinin sonlarýn-
da yönetimi ele geçiren Bedreddin Lü’lü’
tarafýndan eski Zengî Sarayý yerine yeni-
den yaptýrýlan Kara Saray’dan altta iki ey-
vanla bunun üzerindeki odaya ait iki du-
var parçasý zamanýmýza ulaþmýþtýr. Yapý-
da moloz taþ duvar üzerinde zengin alçý
süslemeler dikkat çekicidir. Kývrýk dallý rû-
mîli süslemeler içinde kuþ figürleri, dilim-
li kemerler içinde büst þeklinde ele alýn-
mýþ insan figürleri arasýnda kanatlarýný aç-
mýþ kuþ figürleriyle bitkisel süslemeler ve
yazý kuþaklarý bulunan yapýda yüksek ka-
bartmalý sülüs kitâbe kuþaðý kývrýk dallar-
dan oluþan bir zemin üzerinde yer almak-
ta, spiral kývrýmlarýn ucu hayvan ve kuþ
baþlarýyla sonlanmaktadýr. Bu düzenleme,
Bakü körfezindeki kalede bulunan ve Zey-
neddin Ýbn Ebû Reþîd tarafýndan taþa iþ-
lenmiþ olan kitâbelerle (632/1234-35) ya-
kýn benzerlik göstermektedir. Yapýda yer
alan figürlü süslemeler Ýsmâil b. Rezzâz el-
Cezerî’nin Artuklu sultaný için hazýrladýðý ve
kýsaca “otomatlar” olarak tanýnan Kitâb
fî ma£rifeti’l-hiyeli’l-hendesiyye (1205)
adlý yazmadaki figürleri andýrmaktadýr.
Bedreddin Lü’lü’, Musul’da kendi adýna
yaptýrdýðý ve Bedriyye Medresesi’nin ya-
nýnda 637’de (1239-40) inþa ettirdiði, med-
rese ile özdeþleþen Ýmam Yahyâ b. Kasým
b. Hasan b. Ali Türbesi (Meþhed) kare planlý
bir gövde üzerinde içten mukarnas dolgu-
lu kubbe, dýþtan sekizgen kasnaklý pira-
midal külâhla örtülüdür. Daha sonra Bed-
reddin Lü’lü’ de buraya gömülmüþtür. Mu-
sul’da 646 (1248) yýlýnda inþa edilen Ýmam
Avnüddin b. Hasan b. Ali Türbesi dýþtan
dikdörtgen, içten kare planlý gövdeye sa-
hiptir. Yapýnýn üzeri içten mukarnas dolgu-
lu kubbe, dýþtan sekizgen kasnaklý kýrýk
piramidal külâhla örtülüdür. Ayrýca Lü’-
lü’ün Musul’da Veysel Karanî için bir ma-

kam türbesi yaptýrdýðý bilinmektedir. Bu
türbe 1940 yýlýnda yýktýrýlmýþ olup mavi-
beyaz mermer kakmalý mihrabý Baðdat
Müzesi’ne konulmuþtur. Lü’lü’ün Sincar’da
yaptýrdýðý Sitti Zeyneb Türbesi de Ýmam
Avnüddin Türbesi gibi kýrýk piramidal kü-
lâhlýdýr. Lü’lü’ün Sincar’ýn doðusunda yap-
týrdýðý kervansaray Bâbülhan adýyla tanýn-
maktadýr. Dikdörtgen planlý yapýda kö-
þelerin kuleli, ön cephe ve kapýnýn kesme
taþtan, diðer kýsýmlarýn moloz taþ örgülü
olduðu, üst örtüsünde tonoz kullanýldýðý
bilinen yapýnýn yalnýzca kapýsý bugüne ka-
dar gelebilmiþtir. Kitâbesi kýrýlmýþ olan ka-
pýnýn kemer köþelerinde kabartma olarak,
mýzraðýný ejderin aðzýna saplar vaziyette
figürlü bir düzenleme bulunmaktadýr. Bað-
dat’ta 625’te (1228) temeli atýlan Müs-
tansýriyye Medresesi 631 (1233) yýlýnda ta-
mamlanmýþ olup Büyük Selçuklu mimari-
si geleneðinde ele alýnmýþ bir yapýdýr. Ýki
katlý ve üç eyvanlý medrese enine dikdört-
gen bir alan kaplamaktadýr. Güney eyvaný
yerinde üç açýklýkla avluya baðlanan dik-
dörtgen planlý cami Zengî mimarisinin et-
kisine iþaret etmektedir.
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makla birlikte 1168’de inþa edilen Hânü’t-
tütün Medresesi’nin de eyvanlý avlulu dü-
zende olduðu anlaþýlmaktadýr. Ayný þehir-
de Halep Valisi Þâdbaht’ýn 1193’te inþa et-
tirdiði Þâdbahtiyye Medresesi eyvanlý av-
lulu bir düzendedir. Yapýnýn üç kemerle av-
luya açýlan camisinde mermer ve porfir-
den imal edilmiþ düðümlü geçmeli süsle-
meye sahip mihrap önemlidir.

Kapýsý üzerindeki kitâbeden 567’de
(1172) inþa edildiði anlaþýlan Dýmaþk’taki
Nûreddin Zengî Külliyesi, Nûriyye Medre-
sesi ve Mescidi ile Nûreddin Zengî Türbe-
si’nden meydana gelmektedir. Medrese
üç eyvanlý avluludur. Giriþin karþýsýndaki
batý eyvanýnda bulunan bir selsebil avlu
ortasýndaki havuzla baðlantýlýdýr. Güneyde
enine dikdörtgen planlý mescid üç açýklýk-
la avluya baðlanmaktadýr. Doðu yönünde-
ki taçkapýnýn solunda Nûreddin Zengî’nin
türbesi yer alýr. Çapraz tonozlu holden ula-
þýlan türbe kare planlý olup üzeri mukar-
nas dolgulu bir kubbeyle örtülüdür. Be-
den duvarlarý medresenin duvarlarýný aþan
türbenin üst örtüsü dýþtan da mukarnaslý
olarak belirginleþtirilmiþtir. Nûreddin Zen-
gî’nin yine Dýmaþk’ta 566’da (1170) inþa
ettirdiði Nûriyye Dârülhadisi’nin kuzey ka-
nadý ile güneydeki cami bölümü ayakta
kalmýþtýr. Bu dönemde þehirde yaptýrýlma-
ya baþlanan Âdiliyye Medresesi daha son-
ra Eyyûbîler zamanýnda tamamlanmýþtýr.
Musul’da Atabeg Ýzzeddin Mes‘ûd b. Mev-
dûd’un yaptýrdýðý Ýzziyye Medresesi yýkýl-
mýþ olmakla birlikte medresenin bünyesi
içinde bulunan Ýzzeddin Mesud Türbesi,
daha sonra Bedreddin Lü’lü’ tarafýndan
Ýmam Abdurrahman Türbesi diye adlan-
dýrýlmýþtýr. Kare planlý türbe içten tromp-
larla geçiþi saðlanan bir kubbe ve dýþtan
sekizgen kasnaklý kýrýk piramidal külâh-
la örtülüdür. Taþ malzeme ile inþa edilen
türbenin çok süslü mermer mihrabý mü-
zeye kaldýrýlmýþ, doðu yönündeki kapýsý
önüne de bir hazýrlýk mekâný eklenmiþtir.
Bu türbenin karþýsýnda Atabeg Nûreddin
Arslanþah’ýn Þâfiîler için bir medrese yap-
týrdýðý ve ölümünden sonra bu medrese-
ye gömüldüðü bilinmektedir. Daha son-
ra Bedreddin Lü’lü’ün Hz. Ali’nin torunu
Ýmam Muhassin Türbesi olarak ilân etti-
ði yapý zaman içinde deðiþikliðe uðramýþ
olup bugün ayný adla cami olarak kulla-
nýlmaktadýr. Yapýnýn mermer mihrabý ve
kubbesinin etek kýsmý Zengî devrinden iz-
ler taþýmaktadýr. Sincar’da 598’de (1202)
Kutbüddin Mahmud tarafýndan bir med-
rese yaptýrýlmýþtýr. Bu medreseye ait se-
kizgen gövdeli tuðla minare günümüze
ulaþmýþtýr.

Nûreddin 

Mahmud 

Zengî 

döneminde 

yeniden 

inþa edilen 

Halep 

surlarýnýn 

þehir kapýsý ile 

Dýmaþk’ta 

Nûreddin 

Zengî 

Bîmâristaný’nýn 

taçkapýsý


