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XIX. yüzyıl, çeşitli isimler taşıyan bütün 
müslüman Mandingo kabilelerinin güç
lendikleri ve düşmaniarına karşı savaşa
rak otoritelerini genişiettikleri bir asır 
oldu. Savaşın dışında da islam'ın güneye 
doğru yayılması devam etti ve Lahou, 
Tiassale ve Toumodi birer müslüman 
şehri haline geldi. Bu yüzyılın ortaların
da başlayan Fransız işgali de daha son
ra tutumunu değiştirmekle birlikte ülke
de islam' ın yayılmasını hızlandırdı. Çün
kü sömürgeleştirmenin ilk yıllarında yö
neticiler, yerli kabilelerle son derece iyi 
ilişkiler içinde olan müslümanların des
teğini sağlamak için ülkede islami geliş
meye yard ımcı oldular. Ayrıca işgal kuv
vetlerinde görevli Senegaiii müslüman
ların pek çoğu ülkelerine geri dönmeyip 
buradaki şehirlere yerleştiler ve bazıları 
ailelerini de yanlarına getirterek kısa za
manda müslüman cemaatlerini güçlen
dirdiler. Özellikle Bingerville, Grand- Bas
sam, Tiassale, Toumodi, Aboisso gibi şe
hirlerde yerleşen Senegalliler sosyal ha
yatın her alanında etkili oldular. 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru kuzey böl
gelerinin Samari Turi 'nin nüfuzu altına 
girmesi islamiaşma hareketinin lehine 
bir gelişme olduysa da Turi'nin Fransız
lar'a yenik düşmesiyle gerileme başladı. 
Ancak Fildişi Sahili topraklarının Fransız 
hakimiyetine geçmesi güney açısından 
olumlu sonuç verdi ve kuzeydeki müs
lüman tüccarlarla işçiler güneye doğ
ru daha yoğun şekilde göç ederek Gag
noa, Daloa, Samateguela ve Boundiali 
gibi yerleşim merkezlerinde müslüman 
cemaatleri oluşturdular. Özellikle 1920'
Ierden itibaren güneyde hızlı bir geliş
me gösteren islamlaşmada Gineli, Ni
jerli ve Senegaili müslümanlar büyük rol 
oynadılar. Fakat bu hızlı gelişme karşı

sında Fransız sömürge yönetimi tutu
munu değiştirerek İslamiyet'in yayılışını 
sınırlandırmak amacıyla Kur'an okulla
rının açılmasına izin vermeme ve dışarı
dan gelen dini yayınları yasaklama gibi 
tedbirler aldı ( 1926). Bununla birlikte İs
lamiyet, tüccarların ve okuma yazması 
olmayan müslüman askerlerle işçilerin 

gayretleri sayesinde pratik yoldan yayıl
masını sürdürmüştür. 

Günümüzde ülke nüfusunun ne kada
rının müslüman olduğu kesin olarak bi
linmemektedir. Ancak kaynakların bu ko
nuda % 23 ile % 55 arasında değişen 
oranlar vermelerine dayanarak bu ora
nın % 30'dan fazla olduğu söylenebilir. 
Müslümanlar kuzeydeki şehirlerde gü
neye nisbette daha yoğundurlar. Etnik 
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bakımdan çeşitlilik gösteren bu toplu
luklar içerisinde Malinkeler, Diyulalar ve 
Senufolar önemli bir yer tutmaktadır. 
Genelde ticaretle uğraşan müslümanla
rın hepsi Maliki mezhebine mensuptur. 
Tarikatlardan Kadiriyye ülkenin her ta
rafında etkinliğini hissettirirken Tica
niyye de Man şehrine hakim olmuştur; 
son elli yıldan beri Vehhabilik 'te de bir 
gelişme görülmektedir. Bugün ülkenin 
kuzeyindeki şehirlerde müslümanlar ço
ğunluğu oluştururken Gineli, Sudanlı, 

Voltah ve Senegaili müslümanların otur
duğu orta kesimdeki Bouake tam bir 
İslam şehri niteliğine sahiptir. Güney
deki Port Bouet, Marcory ve Abican'
da da müslüman mahalleleri bulunmak
tadır. 

1957'de teşebbüs edilen. ülkedeki bü
tün müslümanların bütünleşmesini sağ
layacak bir İslam kültür birliği kurma 
çalışması başanya ulaşamamıştır. Bugün 
böyle bir teşkilatın bulunmaması, dini 
eğitim ve ibadet hizmetlerinin yerine 
getirilmesini olumsuz yönde etkilemek
tedir. Ülkede pek çok cami ve bunla
ra bitişik Kur'an okulu mevcuttur. Baş
şehir Abican'daki müslüman mahalle
si Treichville'de aynı zamanda okul ola
rak kullanılan üç cami mevcuttur. Ha
len müslümanlara ilk ve orta öğretim 
düzeyinde din eğitimi verecek okulların 
açıiabilmesi için başlatılan bazı girişim

ler sürdürülmektedir. 
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28 Mayıs 1865 tarihinde Beyrut'ta 
doğdu. Musul asıllı Süryani- Katelik bir 
aileye mensuptur. Büyükannelerinden 
birinin nakışçı (tarraze) olmasından do
layı ailesi bu nisbe ile tanınmıştır. 1872'
de ei-Medresetü'l-batriyerkiyye'ye girdi 
ve iki yıl devam ettikten sonra öğrenim 
süresi sekiz yıl olan Külliyyetü abai'l
Yesüiyyin 'e geçti. Bu okulda dini ilimler 
ve genel kültür dersleriyle ana dili Sür
yanice yanında Arapça, Fransızca , Latin
ce ve Eski Yunanca ' yı öğrendi. Mezun 
olunca babası ve kardeşleriyle birlikte 
ticaretle uğraştı ve büyük bir servet 
edindi. Daha sonra kendisini ilmi araş
tırmalara vererek çeşitli gazete ve der
gilerde yazılar yazmaya ve kitap telif 
etmeye başladı. Bu faaliyetleri yanında 
mensup olduğu dini cemaatin kurduğu 
hayır cemiyetlerinden birinin de başkan
lığını yapan (1898-1906) Tarrazi Şam, Pa
ris ve Moskova akademileri başta olmak 
üzere birçok akademiye üye oldu. Doğu
lu ve Batılı meşhur yazar, şair ve devlet 
adamları ile yakın ilişkiler kurdu. Başta 
Osmanlı Devleti ve Fransa olmak üzere 
birçok devlet onu en yüksek nişanlarla 
ödüllendirdi. Ayrıca papa da kendisine 
"vikont" unvanını verdi. 

1919 yılında Beyrut'ta kurduğu Da
rü' 1- kütübi' 1- Lübnaniyye'nin ilk müdü-

Filib di Tarrazi 



rü olan Tarrazi bu görevini 1939'a ka
dar sürdürdü. Bu kütüphaneyi zengin
leştirrnek için Mısır, Fransa, Belçika, Hol
landa, İngiltere, Monako, Almanya, Avus
turya ve İtalya'ya seyahatler yaptı. Bu
ralardaki devlet adamları, yayınevleri ve 
ilmi müesseselerle olan ilişkileri saye
sinde bağış yoluyla temin ettiği binler
ce cilt kitap ve dergiyi kütüphaneye ka
zandırdı. Ayrıca mükerrer nüshaları, 

mensup olduğu Süryani- Katalik cemaat 
okulu kütüphanesine bağışiayarak ora
da da zengin bir kitaplığın oluşmasını 
sağladı. 

Birçok edebi, ilmi ve dini cemiyetlerde 
görev alan Tarrazi Doğu'da ve Batı'da 
Arapça, İbranice, Farsça, Türkçe, Kürt
çe, Yunanca, Tatarca, Hintçe, Urduca vb. 
dillerde yayımlanan 5000 civarında ga
zete ve derginin ilk sayılarını ihtiva eden 
bir koleksiyon meydana getirdi. 1947 
yılında bu koleksiyonu Darü'l-kütübi'I
Lübnaniyye'ye koymak üzere Lübnan hü
kümeti satın aldı. 

7 Ağustos 1956'da Aliye'de ölen Filib 
di Tarrazi Beyrut'ta defnedildi. 

Çok yönlü bir müellif olan Tarrazi Arap 
basın tarihi, Arapça yazma ve basma ki
taplarla kütüphaneler hakkındaki bilgi
siyle milletlerarası bir üne sahiptir. Top
ladığı süreli- süresiz, yazma ve basma 
birçok eseri kütüphanelere kazandırmak 
suretiyle Arap- İslam kültürüne büyük 
hizmette bulunmuş, Arap basın tarihi 
ve Arapça eserler ihtiva eden kütüpha
neler hakkındaki eserleriyle Arap- İslam 
kültürü sahasında çalışacak ilim adam
larına rehberlik etmiştir. 

Eserleri. Filib di Tarrazf'nin, büyük ço
ğunluğu tarih, basın tarihi, kütüphane
cilik ve kütüphane tarihine ait elli yedi 
kadar eserinden bir kısmı yayımianmış 
olup önemlileri şunlardır: A) Tarihe Dair 
Eserleri. 1. el-Kıliidetü'n-nefise if fakT
di']- 'ilm ve'l--kenfse (Beyrut 1891) . Ş~m 
Piskoposu İ k.limüs Davüd'un hayat hika
yesine dairdir. z. es-Seldsilü 't- tôrfl.J.iy
ye if esd~ıfeti '1- ebreşiyydti 's- Süryd
niyye (Beyrut 1910). 3. 'Aşrü 's-Süryd
ni'z-zehebf (Beyrut 1946). 4. Asdaku ma 
kii~e- 'an tdrfl]i Lübnan ve . şafhatün 
ınin al]biiri's -Süryan (1-111, Beyrut 1948) 

B) Basın Tarihine Dair Eserleri. 1. Tdrf
l]u's- şı}ıôfe li'l- 'Arabiyye. Başlangı
cından 1950'1ere kadar bütün dünyada 
yayımianmış olan Arapça dergi, gazete 
ve bunların sahipleriyle yazarlarının ço
ğu hakkında bilgi veren bu eser on iki 
cilt olarak hazırlanmış, ancak dört cildi 
yayımlanabilmiştir (1 -11 , Beyrut 1913 ; lll , 

Beyru t 1914; IV, Beyrut 1933). Z. Nüb?;e
tün mul]tasara ii 'ş - su}ıufi '1- 'Arabiy
yeti'l-muşavvera (Beyrut 1913). 

C) Kütüphanecililde İlgili Eserleri. 1. İr
şiidü '1- e 'ôrib ila tensf~'l - kütüb fi'l
mekôtib (Beyrut 1947). Z. ljazd,inü'l
kütübi '1- 'Arabiyye fi'l-l]ôfi~ayn (I- IV, 

Beyrut 1947- 1948). Doğu'da ve Batı'da 
Arapça kitaplar ihtiva eden özel ve ge
nel, eski ve yeni 857 kütüphane hakkın
da bilgi veren bir eserdir. Tarrazi ayrıca 
Piskopos Anton Kandeleft'in er-Re,yü 'l 
emfn if halli ba'ii'l-meşiikili'z-zev
ciyye 'inde'ş-şar~yyfn adlı eserini ba
sıma hazırlamış ve Fransızca 'ya tercü
me etmiştir (Beyrut, ts.; diğer eserleri için 
bk. ljaza,inü'l -kütübi ' l- 'Arabiyye fi'l-l]a
fikayn, IV, 1221-1227) 
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FİLİBE 

Bulgaristan'ın güney kesiminde 
bugünkü adı Plovdiv olan 

eski bir Osmanlı şehri. 
_j 

Eski adı Philippopolis olup bugün Bul
garistan'ın Sofya'dan sonraki ikinci bü
yük merkezidir. Osmanlı hakimlyeti dö
neminde Balkanlar'daki önemli şehirler 
arasında yer alan. aynı zamanda cami, 
medrese gibi yapılarıyla ve burada yeti
şen ilim adamlarıyla önde gelen İslam 
merkezlerinden biri olan Filibe, Yukarı 
Trakya ovasında Meriç nehrinin iki ya
kasında kurulmuştur. Şehrin eski mer
kezi, geniş bir alanın ortasında kayalık

lardan oluşan beş tepenin üzerinde yer 
almaktadır. XX. yüzyılın ilk yarısına ka
dar camileri, kiliseleri ve sinagogları , 

farklı dini ve etnik grupları içine alan 
nüfus yapısıyla kozmopolit bir görünüş 

FİLiBE 

arzetmekte olup Bulgaristan'da bir çe
şit Akdeniz-Levanten üslübu yansıtan 
özelliğe sahip bulunmaktaydı. 

Filibe milattan önce 342'de Makedon 
Kralı ll. Filip tarafından , Kalkolitik dö
nemden beri iskana açık olan ve Traklar 
zamanında meskün durumda bulunan 
bir tepede kurulmuştur. Burası Traklar 
tarafından Pulpudeva adıyla anılmıştı. 

Kral Filip şehri üç dağ etrafında kurdu
ğu için sonradan bu iskan yerine Trimon
tium (üç dağ şehri) adı da verilmiştir. Ro
malılar ise şehri dağların güney kısmın
da olan avaya doğru genişletmişlerdir. 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra şehir ve ci
varında yapılan kazılarda su kanalı, ev
ler, kaleler ve bir tiyatro binası kalıntı
ları ortaya çıkarılmıştır. 

Romalılar'ın son ve Bizanslılar ' ın ilk 
dönemlerinde barbar kavimlerin saldırı
larına uğrayan şehir özellikle 444 -447 
yıllarında Hunlar tarafından tahrip edil
di. İmparator ı. lustinianos (527-565) bu
rayı daha dar sınırlar içinde yeniden inşa 
etmek zorunda kaldı. VII. yüzyılda şeh
rin etrafına Slavlar yerleştiler. Ardından 

Bulgar Ham Malamir (831-836) Filibe'yi 
kendi toprakları içine kattı. X. yüzyıl so
nundan XII. yüzyıl sonuna kadar tekrar 
Bizans İmparatorluğu'na bağlanan Fili
be lll. Haçlı Seferi sırasında ( 1189-1192) 

yağmalandı ve kısmen tahrip edildi. Ye
niden onarılan şehir 1204'te tekrar Haçlı 
saldırılarına uğradı. Dönemin Haçlı kay
naklarından Villehardouinli Geoffrey'in 
kroniğinde burası Doğu Avrupa ' nın en 
güzel şehirlerinden biri olarak tanıtılır. 
Filibe 1203 dolaylarında Bulgarlar'ın eli
ne geçti. Şehir halkının isyanı üzerine 
Çar Kaloyan surlarının ve saraylarının 

yıkılmasını, asilerin önde gelenlerinin öl
dürülmesini emretti. Bu son tarihten 
Osmanlı fethine kadar şehir Bizanslılar, 

Bulgarlar ve Haçlılar arasında on bir de
fa el değiştirdi ve küçük bir sınır kalesi 
haline geldi. Aşıkpaşazade, Neşri, Oruç 
Bey ve Hoca Sadeddin Efendi gibi bazı 
Osmanlı tarihçilerine göre, Lala Şahin 

kumandasındaki Osmanlı kuwetleri Edir
ne'nin fethinden hemen sonra 1361 'de 
Filibe'yi ele geçirdiler. Ancak bu tarih ke
sin olmayıp tartışmahdır. Fetih tarihinin 
1360'1arın sonuna rastladığı tahmin edil
mektedir. Halkın Osmanlılar'a güçlük çı
kartmadan teslim olması üzerine her
kesin bulunduğu yerde kalmasına izin 
verilmişti. Filibe'yi fetheden ilk Rumeli 
Beylerbeyi Lala Şahin Meriç üzerine bir 
köprü yaptırmış ve çeltik yetiştirmeye 
oldukça elverişli olan şehrin hemen ku-
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