
LiBYA 

el-Mukavemetü 'l-Libiyye zıdde'l-gazvi'l-ftalf, 
Halep 1989; T. W. Childs, /ta/o- Turkish Diplo
macy and the War Over Libya, Le iden 1990; 
A. Martel. La Libye: 1835-1990, Paris 1991; J. 
Claude Zeltner. Tripo/i carretour de l'Europe et 
des pay s du Tc had: 1500-1795, Paris 1992; 
Ali Abdullatif Ahmida, The Making of Modem 
Libya, New York 1994; İsrafil Kurtcephe, Türk
italyan İlişkileri: 1911-1916, Ankara 1995, 
tür. yer.; Ettore Rossi. "Trablus", İA, Xll/1, s. 
445-452; R. J.l. ter Laan. "Libiya", Ef2 (ing.). 

V, 758-759. lt.l ORHAN KoLOGLU 

III. KÜLTÜR ve MEDENiYET 

L Dini Hayat, Mezhepler ve Tarikatlar_ 
Arap asıllı müslümanlar islam fetihleri
nin ardından bölgeye yerleşmeye başla
dılar_ Bölgenin yerli halkı Berberller. İfrl
kıye Valisi Musa b. Nusayr döneminde is
lamiyet'i kabul ettiler. Hariciliğin en mO
tedil kolu olan İbazıyye.ll. (VIII.) yüzyılın 
başlarına doğru bütün Kuzey Afrika'ya 
olduğu gibi Trablus bölgesine de yayılma
ya başladı. Maliki mezhebi Zlrl emirlerin
den Muiz b. Badls'in gayretiyle bölgede 
yaygınlık kazandı. Osmanlılar'ın Libya'ya 
hakim olmasından sonra Anadolu'dan 
gelen Türkler vasıtasıyla Hanefi mezhebi 
bölgeye girmiş oldu. İtalyan işgaline ka
dar (1912) gayri müslim nüfus. sayıları 
fazla olmamakla birlikte ticaretle uğraş
maları dolayısıyla etkili olan yahudiler, bu
rayı vatan edinen Maltah Katalikler ve Os
manlı tebaası Ortodoks Rumlar'dan iba
retiL İşgalin ardından on binlerce İtalyan 
çiftçisi buraya getirilerek verimli toprak
lara yerleştirildi. Ancak ülkenin bağımsız
lığını kazanmasından sonra bunların bü
yük çoğunluğu ülkelerine geri dönmek 
zorunda kaldı. 

Libya'da Kadiriyye, Ticaniyye, ArOsiyye, 
Halvetiyye, Derkaviyye ve SenOsiyye tari
katları yaygındı. Osmanlı idaresi zamanın
da Kuzey Afrika'da başlayan misyonerlik 
faaliyetlerine karşı en büyük mücadeleyi 
SenOsiyye tarikatı mensupları yürüttüler. 
Bu tarikat, bilhassa çöl ikliminin hakim 
olduğu bölgelerde ismen var olan Müslü
manlığın yeniden günlük hayatın bir par
çası haline gelmesini sağladı. SenOsl şeyh
leri, kurdukları zaviyelerde Libya'da ve 
Afrika içlerindeki birçok bölgede İslam'ı 
yaymakla kalmadılar, aynı zamanda dini 
eğitimi ve ticari hayatı da destekleyip 
yönlendirdiler. Çok sayıda mahall'i idareci 
bu tarikata intisap ettiği için mensupları 
sömürgeciliğe karşı yapılan ı:nücadeleyi 

geniş bir alanda yürütme imkanı buldu
lar ve mücadelelerini Osmanlı Devleti'nin 
de desteğiyle XX. yüzyılın ilkyıllarında si-
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lahlı olarak sürdürdüler. SenOs'iler. Fran
sa'nın güneyden Çad ve Nüer'i işgaline. 
ardından İtalya'nın kuzeyden bütün Lib
ya'yı ele geçirme planiarına karşı Osmanlı 
askerleriyle birlikte yürüttükleri savaşta 
büyük başarılar kazandılar. SenOsl zaviye
leri genelde kabile hayatının güçlü oldu
ğu Sirenayka, Trablus civarı ve Fizan'da 
yaygındı. Muammer el-Kaddafi'nin 1969 
yılında yaptığı ihtilalin ardından SenOsl 
zaviyelerine sınırlama getirildi; tarikatın 
plri Muhammed es-SenOsl adına kurulan 
üniversite lağvedilerek buraya bağlı fa
külte ve diğer bölümler Libya Üniversite
si'ne bağlandı. 

1970'li yılların başında yayımladığı Ye
şil Kitap'ta siyasi fikirlerinin dayanağının 
Kur'an-ı Kerim olduğunu söyleyen Kad
dafi döneminde d ine ağırlık veren devlet 
politikası izlenıneye başlandı. Hz. Pey
gamber'in vefatını başlangıç kabul eden 
takvim benimsendi. Kur'an okulları ve 
medreseler mill'ileştirilerek yeni sistemin 
fikirleri buralarda da halka anlatıldı_ 1973 
yılı Kasım ayında hukuk düzenini İslam 
hukukuna uygun hale getirmek için ça
lışmalar başlatıldı ve 1977 yılındaki bü
yük halk kongresinde bütün kanunların 
Kur'an'a uygun olacağı kararı alındı. Yak
laşık on yıl siyasal ve sosyal reformlarını 

Kur'an'a dayandırdığını söyleyen Muam
mer el-Kaddafi'nin 1970'li yılların sonun
dan itibaren siyasi ve iktisadi amaçlar 
uğruna İslam kültürüne eleştiriler yönelt
ıneye başladığı belirtilmektedir. 

2- İlmi Hayat, Eğitim ve Öğretim. Lib
ya'da tarih boyunca çok sayıda alim yetiş
miştir. islam dünyasının birçok bölgesin
de okutulan el-Kafi adlı kitabının yanın
da çok sayıda eseri bulunan Ebü'l-Hasan 
İbnü'l-Münemmir, Libya'nın ilk önemli şa
irlerinden. ed-Dürretü'l-l]atire fi'l-mul]
tfir min şi'ri şu'arfi'i'l-Cezire adlı eserin 
sahibi Ebü'l-Hasan İbnü'l-Veddanl. şiirle
rinin çok az bir kısmı günümüze ulaşan 
Ebü'l-Hasan el-Hewarl et-Tarablusl, Ri
sfiletü 'l-]fıyfis ve Risfiletü'l-cihfid adlı 
eserlerin yazarı Muhammed b. Ebü'd
Dünya, Arap dili ve edebiyatı yanında en
sab, hadis, fıkıh. kelam alanlarında da ye
tişen ve özellikle Kiffiyetü'l-müte]Jaffı? 
adlı eseriyle lugat konusunda önemli bir 
kaynak bırakan EbO İshak İbnü'l-Ecdabl, 
kasidelerden oluşan divanıyla tanınan 
mutasawıf şair Ahmed b. Hüseyin b. Ah
med el-BehlCıl, Amr b_ As zamanından Ah
med Karamanlı dönemine kadar ( ı ı 50/ 
ı 737) Libya 'nın tarihini ele alan et-Te?;
kfir li men meleke Tarfiblus ve md kd-

ne bihfi mine'l-al]bfir adlı eserin müel
lifi ve aynı zamanda şair Muhammed b_ 
Halil GalbOn, Vali Ahmed Rasim Paşa dev
rine kadar geçen uzunca bir dönemin ta
rihini ve yetmiş kadar önemli şahsiyetin 
biyografisini ihtiva eden el-Menhelü'l
'a?;b ii tfiril]i Tarfiblusgarb ve Nefe]Jfi
tü'n-nisrin ve'r-rey]Jfin ii men kfine 
bi-Tarfiblus mine'l-a'yfin adlı eseriyle 
tanınan Ahmed en-Naib el-Ensarl, başta 
el-Bfi]Jiş ve '1-fa]fihu '1-muşli]J olmak 
üzere fıkıh ve tasawuf alanında yirmiden 
fazla eser yazmış olan Ali b. Abdüssadık, 
el-Fetfivfi kdmiliyye fi'l-]Javfidişi't-Ta
rfiblusiyye adlı kitabın müellifi Trablus
garp müftüsü Kamil b. Mustafa, Endü
lüs asıllı olup son dönem Trablus şairleri 
arasında yer alan ve bir divanı bulunan 
Mustafa b. Zikrl bunlar arasında sayılabi
lir. Libya'da yetişen alimler hakkında baş
lıca müracaat kaynakları içinde İbn Gal
bOn ve Ahmed en-Naib el-Ensarl'nin yu
karıda adı geçen eserleri dışında Ali Mus
tafa el-Misrat'i'nin A'Jdm min Tarfiblus 
ve Tahir Ahmed ez-Zavl et-Tarablusl'nin 
A 'lfimü Libya adlı eserleri anılabilir. 

Libya'da tarih boyunca Maliki alimleri 
Trablus şehri ve çevresindeki yerlerde bu
lunan medreselerde, İbazı alimleri ise 
İbazlliğin Kuzey Afrika'daki başlıca mer
kezlerinden CebelinefÇıse'de eğitim gör
müşlerdir. Endülüs'ün düşmesinden son
ra Libya'ya göç eden müslümanlar arasın-

Medresetü'l-fünün ve's-sanayii' l-islamiyye -Trablus 



daki alimierin bölgenin bir ilim merkezi 
olmasına büyük katkıları oldu. Başşehir 
Trablus yanında özellikle Misrate şehrin
deki medreselerde ve zaviyelerde çok sa
yıda alim yetişti. Mağribli alimler hac se
fer leri sırasında Şeyh Ahmed Zerrük 
Medresesi, Abdullah el-Mahcüb Medre
sesi gibi önemli ilim kurumlarına uğra
yarak ders verdiler. Osmanlı idaresinin 
kuruluşundan İtalyan işgaline kadar ge
çen dönemde birçok bölgede medreseler 
açıldı. Trablus'un 1835'te istanbul'a tek
rar doğrudan bağlanmasıyla birlikte eği
tim faaliyetlerine daha fazla ilgi gösteril
meye başlandı. Trablus'a i'dadl-i mülki, 
erkek ve kız öğrenciler için ilkokul ve rüş
diye, Maarif Nezareti'ne bağlı Mekteb-i 
İrfan, Seydl Mısrl'de Ziraat Mektebi ve 
darülmuallimln bu dönemde açıldı. Ülkede 
gazetecilik de bu devirde başladı. Trab
lusgarp'ta biri Türkçe, diğerleri Arapça 
olmak üzere toplam sekiz gazete ve haf
talık dergi neşredildi. Mekteb-i Fünün ve 
Sanayi Matbaası ile Vilayet Matbaası bu 
dönemde kuruldu. Vali Namık Paşa, Trab
lus'ta 1313 (1895)yılında Medresetü'l
fünfın ve's-sanayii'l-İslamiyye adıyla bir 
okul açtı. Bu okul, el sanatları ve diğer 
meslek kollarında Libya 'da günümüze 
kadar hizmet vermeye devam eden en 
önemli eğitim kurumlarından biridir. İtal
yan işgalini takip eden yıllarda Anadolu'
ya ve Suriye'ye göç eden çok sayıda Lib
yalı üst rütbeli asker. alim ve devlet ada
mı gittikleri yerlerde· çeşitli görevlere ge
tirildi. 

İtalyanlar. işgalden sonra ilk olarak 
1936 yılında Trablusgarp'ta yönetirnde 
görev alabilecek yerlileri yetiştirmek ama
cıyla Arapça eğitim veren bir okulun açıl
masına izin verdiler. Bu okula öncelikle 
kendi idarelerinde çalışmayı kabul eden 
görevlilerin çocukları alındı. 1939'da ilk ve 
ortaokullarda 6754 Arap. 5297 İtalyan 
çocuğu öğretim görüyordu. Bağımsızlık 

sonrası 1950-1951 yıllarında okula giden 
çocuk sayısı 32.000'e yükseldi. 

Bingazi'deki Beyda'da bulunan Senüsl 
Zaviyesi 1952'de Dini Araştırmalar Ensti
tüsü'ne dönüştürüldü. Başlangıçta sade
ce Edebiyat Fakültesi'nden ibaret olan 
Libya Üniversitesi ilk defa 1956 yılında 
Bingazi'deki meliksarayında ingiliz. Ame
rikan ve Mısırlı on profesör ve otuz üç öğ
renciyle eğitime açıldı. Aynı şehirde 1958'
de İktisat Fakültesi. Trablus'ta Bilim Fa
kültesi. 1962'de yine Bingazi'de Hukuk 
Fal<ültesi öğretime başladı . 1961'de Kral 
1. İdrls, Bingazi Dini Araştırmalar Enstitü
sü'nü üniversiteye dönüştürerek dedesi 

Muhammed b. Ali es-Senfısl'nin adını ver
di. Ülkede belli başlı üniversite ve yüksek 
öğretim kurumları şunlardır : Fatih (Bin
gazi), el-Arab Tıb. Teknoloji. Kar Yunus 
(Garyanus), Sebha, Tehaddl, Ömer el
Muhtar, Nasır, el-Cebelü'l-garbl ve Derne 
üniversiteleri. Milli İdari Enstitüsü (Trab
lus). Milli Posta ve Telekomünikasyon 
Enstitüsü (Trablus). 

3. Dil ve Edebiyat. Aslen Cezayirli oldu
ğu halde hac dönüşünde Fransız işgalin
den dolayı ülkesine dönemeyen ve Libya'
daki Osmanlı idarecilerinin büyük desteği
ni gördüğü için buraya yerleşen Muham
med b. Ali es-Senfısl. tarikat plri ve iş
galcilere karşı direniş hareketinin lideri 
olmanın yanı sıra edebi eserleriyle de ta
nınmıştır. 

XIX. yüzyılda Libya edebiyatında iki isim 
öne çıkmaktadır. Bunlardan ilki italyan
lar'a karşı Trablusgarp savaşına katılan 
Senüsl halifesi Muhammed es-Sünni, di
ğeri devlet adamlığı vasfı yanında Kuzey 
Afrika tarihinin islami dönemi alanında 
yazdığı eserleri ve şiirleriyle tanınan Sü
leyman Paşa ei-Barunl'dir. Muhammed 
b. Zikrl'nin ll. Abdülhamid'e ve Mehdi es
Senusl'ye methiye olarak yazdığı şiirleri 
onun eski Arap şiiri geleneğine bağlılığını 
göstermektedir. Aşka dair şiiri ise muh
teva ve şekil bakımından dönemin Libya 
şiiri için bir yenilik sayılmaktadır. 

İtalyan işgaliyle iki dünya savaşı arasın
daki dönemde yetişen şairleri n çoğu ge
leneksel öğretim dışında İtalyan okulla
rında İtalyanca ve Türkçe eğitim gördü
ler. Ortaöğrenim sırasında bu iki dilden 
birinin edebiyatını ve özellikle şiirini oku
dular. Arap dilinin o dönemdeki meşhur 
temsilcilerinden Ahmed Şevki. Ma'rüf er
Rusafi ve Zehavl'nin eserlerinden etki
lendiler. Milli duyguları ağırlıklı olarak şi
irlerine yansıtan bu dönem şairlerinden 
İbrahim el-Usta ömer. Ahmed eş-Şerif 
ve Ahmed Refik el-Mehdevi ülkelerinin 
i talyan işgali süresince sürgünde yaşadık
larından bu durum şiirlerine de yansıdı ; 

bunlar daha çok sömürgeciliğe karşı ko
nuları işlediler. 

Osmanlılar'ın son döneminde ve Trab
lusgarp savaşının ardından İstanbul'a çok 
sayıda Libyalı alim ve devlet adamı gel
mişti. içlerinden geri dönenler varsa da 
çoğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. 
Bunlardan Senüsi şeyhi ve alim Abdüla
ziz el-isavi; el-Feteva'l-Kô.miliyye adlı 
eserin müellifi Trablusgarp müftüsü Ka
mil b. Mustafa; tarih , felsefe, edebiyat 
ve hukuk dallarında Türkiye'deki gazete
lerde yazıları ve şiirleri yayımlanan , cami 
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ve medreselerde ders veren Ahmed b. 
Şetvan ; ll. Abdülhamid'e yakınlığıyla bili
nen ve onun izniyle yaptırdığı tekke ve ko
nağında tasawuf erbabını toplayan Şeyh 
ZMir el-Medeni; Libya'da modern müzi
ğin öncülerinden olan ve 1923'te Türki
ye'ye yerleştikten sonra bestekarlık ve 
eğitimeilik yapan Abdullah Cemaleddin 
el-Miladi; Türkçe. Arapça ve Farsça ya
yımlanan Alem-i İslô.m dergisi müdürü 
Yusuf b. Şetvan; Trablus'ta çıkarmaya 
başladığı Rakib gazetesini savaştan son
ra istanbul'da devam ettiren Mahmud 
Nedim b. Musa; yine Türkiye'deki gazete
lerde yazıları yayımlanan Osman el- Kıza

ni önde gelen isimlerdir. 

Ülkenin bağımsızlığını kazanmasından 
sonra şiir yanında edebiyatın diğer alanla
rında da eser veren yeni bir nesil yetişti. 
Bu neslin öncülerinden Ali Sıdki Abdül
kadir'in Afrika'da ve Arap ülkelerinde sö
mürgeciliğe karşı görüşlerini yansıtan şi

irleri yanında aşk. hayat, kardeşlik. hür
riyet konularını ele alan şiirleri de vardır. 
Muhammed el-Mehdi, Raşid Zübeyr es
Senusi. Halid Zağbiye. Beşir ei-Haşiml. 
Lutfi Abdüllatif, Ali ei-Fezzani ve kadın 
şair Kevser Necm bu neslin diğer temsil
cileri arasında yer almaktadır. 

ll. Dünya Savaşı öncesinde bazı dene
meler bulunmakla birlikte hikaye türü 
Fuad ei-Ka'bazi. Mustafa ei-Uceyl'i, Said 
es-Serrac ve Ahmed Kınabe'nin hikaye
leriyle Libya edebiyatma gerçek anlamda 
bu dönemde girdi. Aynı devirde yetişen 
Halife et-Tekbel'i, Kamil Hasan el-Mak
hOr. Ali Mustafa el-Misrati. Beşir el-Ha
şimi. Yunus eş-Şerif. İbrahim el-KOni. Ab
dullah Güyiri gibi yazarlar hikayelerinde 
genellikle ülkenin ve halkın sorunlarını ele 
aldılar. Libya edebiyatının ilk romanı ise 
Muhammed Abdülkafi'nin Beyne ]fal
beyn adlı eseridir (Beyrut 1967). 

4. Mimari. Libya mimarisi üzerinde Fe
nike, Grek, Roma, Bizans ve islam me
deniyetlerinin tesiri açıkça görülür. Sahil 
şeridinde islam öncesi döneme ait mede
niyetiere dair eserlerin harabelerine rast
lanmakta, arkeolajik kazılarta bazı eserler 
ortaya çıkarılmaktadır. Fizan'da Garamant 
kavminin merkezi konumundaki Cerma'
da önemli tarihi eser kalıntılarına rastlan
mıştır. Libya'da islami döneme ait eser
lerin çoğu günümüze ulaşmamıştır. Bu
nun başlıca sebebi, Fatım'iler'in merkez
lerini Kahire 'ye taşımalarının ardından 
Kuzey Afrika'da kendilerine bağlı hane
danların bağımsızlıklarını ilan etmeleri 
üzerine bunları cezalandırmak için bölge
yi tahrip etmeleridir. Yukarı Mısır'da ya-
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şayan Beni Hilal ve Beni Süleym gibi be
dev] Arap kabileleri, Fatımller'in tahrikiy
le Berka'dan batıya doğru ilerleyip girdik
leri her yeri yıktılar. Böylece bütün Kuzey 
Afrika'da olduğu gibi Trablusgarp'ta da 
dört asırda oluşan Berberl - İslam mede
niyetinin güzel örnekleri ortadan kalktı. 
EyyGbller döneminde Trablusgarp bölge
sine gönderilen emirlerden Şerefeddin 
Karakuş'un seferleri esnasında da büyük 
zarar gören Libya, asıl yıkımı Sicilya'dan 
gelen Normanlar ve Endülüs'ün düşme

sinden sonra bilhassa başşehir Trablus 
ve civarını işgal eden İspanyollar zama
nında gördü. 

Günümüzde yapılan arkeolajik kazılar
da Akdeniz sahilinde Fatımiler dönemine 
ait Medlnetüssultan ve Ecdabiye'de IV. 
(X.) yüzyıl eseri bir cami ve kale kalıntısı 
bulunmuştur. Bu camide mevcut hat ör
nekleri halen Sirenaika (Şah hat) Müzesi'n
de sergilen m ektedir. Antik Leptis Magna 
şehrinin güneyindeki tepe üzerinde yer 
alan ve halk arasında Kasrü'l-hammam 
denilen hisarda mevcut kitabeden bura
sının bedevi Araplar'ın istilasına karşı ma
ham bir idareci tarafından Roma-Bizans 
dönemine ait bir yapı üzerinde inşa edil
diği anlaşılmaktadır. Şerefeddin Kara
kuş'un bugün Kargariş (Kırkkarış) adıyla 
bilinen, başşehre birkaç mil uzaklıktaki 
köyde yaptırdığı hisarın kalıntıları zama
nıll)ıza ulaşmıştır. Ülkenin diğer bölgele
rinde de farklı mimari özelliklere sahip 
tarihi eser örneklerine rastlanmaktadır. 

Trablusgarp bölgesinde bulunan 862 
(1458) tarihli bir türbenin taşı Libya'daki 
en eski kitabe olarak kabul edilir. Berka 
bölgesinde yer alan iki mermer sütun 
parçasındaki kitabeler bunların Fatımi 
eserlerinin kalıntıları olduğunu göster
mektedir. Amr b, As'ın Trablus'a kadar 
geldiği ve ülkedeki en eski eserlerden biri 
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Trablus'un 
120 km. 
güneydoğusundaki 

Leptis Magna'da 
Roma kalıntıla rı 

sayılan Naka Camii'ni inşa ettirdiği riva
yeti yaygındır. Bu caminin Fatımiler dev
rinde yapıldığı da nakl edilmektedir. 

Libya'da günümüzde mevcut mimari 
eserlerin tamamınayakını Osmanlı döne
mine aittir. Libya mimarisi coğrafi konu
mu gereği bir taraftan Osmanlılar vasıta
sıyla doğudaki müslüman Araplar'dan, 
diğer taraftan buraya göç eden Endülüs
lüler'den ve Mağrib ülkeleri içinde kendi
ne mahsus yeri olan Tunus'tan etkilen
miştir. Osmanlılar'ın Libya'daki inşa faa
liyetleri buraya gönderilen ilk vali Hadım 
Murad Ağa tarafından başlatıldı. Murat 
Ağa idari merkez haline getirdiği TaeO
ra'da kale, burç, cami, medrese ve su ku
yusu yaptırdı . 1551-1912 yılları arasında 
yaklaşık dört asır boyunca Osmanlılar 
Trablusgarp eyaletine çok sayıda cami, 
medrese. çarşı, han, hamam ve hasta
hane, kale ve burç inşa ettiler. Libya'nın 
esaslı şekilde imarına daha çok Dayılar 
döneminde (ı 603- ı 7 ı ı) önem verildi. 
Mehmed Dayı ile Osman Dayı zamanında 
şehir tahkim edildi ve ikişer katlı binalar 
yapıldı. Türk Çarşısı'nın inşası da Mehmed 
Dayı döneminde tamamlandı. Şehre yeni 
bir cami yapıldı ve diğer çarşılar düzen
lendi. Karamanlı hanedam devrinde de 
(1711-1835) Trablusgarp eyaletinde çok 
sayıda mimari eser inşa edildi. Bu döne
mi başlatan Ahmed Bey kendi adına ca
mi. medrese ve han yaptırdığı gibi bura
lara içme suyu da getirtti. 

Trablusgarp'ın 1835 yılında doğrudan 
İstanbul'a bağlanmasıyla inşa faaliyetle
ri daha da arttı. Kale, kışla ve koğuş, ka
rakol, burç gibi askeri mekanlar; medre
se. mektep, rüşdiye, idadl, ilkokul gibi 
eğitim kurumları; karantina, askeri has
tahane ve ll. Abdülhamid'in emriyle 1898 
yılında yaptırılan Gureba Hastahanesi gi
bi sağlık tesisleri; cami, tekke ve türbe 

gibi dini yapılar; yol, liman, posta ve tel
gr af gibi ulaşım ve taşımacılık yatırımla
rı; ticari. zirai ve mesleki alanlarda eya
letin ihtiyaç duyduğu binalar yapıldı. 

Osmanlı dönemi Libya mimarisinde bü
yük bir değişiklik meydana getirdi. Cami 
ve mescidlerde merkezi yapı ve merkezi 
kubbe esas alınarak mekan birliği sağ
lanması . taş işçiliği, mermer ve alçı süs
ler, ahşap oyma sanatı Osmanlı mimari 
unsurlarıdır. Libya'daki tarihi eserler. 
doğrudan İstanbul'daki cami ve mescid
lerden etkilenmekle birlikte geleneksel 
Mağrib mimarisine ve diğer eyaletler ara
sındaki etkileşime de işaret etmektedir. 
Camiierin mihrapları renkli taş işlemeci
liğinin güzel örneklerini yansıtır. Camiler 
birer külliye olarak planlanmış, etrafiarın
da medreseler, hamamlar. türbeter ve 
dükkanlar yapılmıştır. Minareler farklı 
mimari tarzlarda inşa edilmiştir. 

Bölgenin ticaret merkezlerinden Trab
lus'ta ticari hayatın en önemli mekanları 
olan hanlar (bedestenler) Osmanlı döne
minde xvııı-xıx. yüzyıllarda yapılmıştır. 
Bu mekanlar giriş eyvanı ve kemerlerle 
çevrili avludan ibaret iki katlı binalardı; 
birinci kat daha ziyade depo için kullanıl
makta. üst katta tüccarların odaları bu
lunmaktaydı. İş yerleri avluya bakacak şe
kilde sıralanmıştı. Eski şehrin caddeleri 
dar ve çok düzgün olmayan taş döşeli 
olup iki yanda çarşılar ve dükkanlar yer 
almaktadır. Türkler tarafından yapılan ev
ler genelde geniş iç avlulara sahiptir. 

1890 tarihli Trablusgarp eyaleti salna
mesine göre burada dokuz cami, on sekiz 
mescid ve yirmi iki tekke bulunmaktaydı. 
Bütün camiler içerisinde, XIX. yüzyılın 
ikinci yarısında inşa edilen Bingazi'deki 
Osman Buklavuz ve Atik Camii merkezi 

Trablus'ta osmanlı dönemine ait bir han 



tek kubbeli yapılarıyla diğerlerinden ay
rılmaktadır. Bu eyalette Osmanlı öncesi 
döneme ait önemli camiierin başında, 
dört sütun üzerine oturan iki kubbeli ve 
mihrabı ile Mağrib mimarisinin güzel ör
neğini yansıtan Trablusgarp'taki HarQbe 
Camii gelmektedir. Osmanlı devrinde ya
pılan veya tamir edilen belli başlı camiler 
şunlardır: Naka Camii. 916'da (1510) is
panyollar tarafından tamamen yıkılmış, 
1 O 19' da ( 161 O) eski mimarisine uygun 
tarzda beylerbeyi Sefer Dayı tarafından 
kırk iki kubbeli olarak yeniden inşa edil
miştir. Murad Ağa Camii. Taeura'da bu
lunan camiyi Hadım Murad Ağa yaptır
mıştır. Mağrib mimarisiyle karışık tarzı ve 
çok sayıda ku b besiyle bölgenin en büyük 
camisi olup yanındaki medreseyle birlik
te bir külliye oluşturur. Turgut Reis Ca
mii. TurgutReis, 9S8'de (1551) Trablus
garp'ta cami ile hamam ve dükkaniardan 
oluşan bir külliye inşa ettirmişti. Cami 
1 013'te (1604) Ali Bey tarafından yeni
den yaptınlırken ilk özelliğini kaybetmiş
tir. Bununla birlikte" T" şeklindeki mima
risiyle Anadolu camilerinin bir örneğini 
temsil etmektedir. ll. Dünya Savaşı esna
sında tahrip edilen cami, bağımsızlığın 
kazanılmasından sonra yapılan resto
rasyon çalışmaları sırasında da mimari 
özelliklerini kaybetmiştir. Cami bugün 
son derece bakımsız bir haldedir. Kab
ristanında bulunan Turgut Reis Türbesi 
önemli ziyaretg·ahlardandır. Osman Pa
şa Medresesi ve Camii. Turgut Reis Ca-

Trablus'ta 
Gürcü Camii 

ve camideki çini 
panolardan biri 

mii'nin bulunduğu cadde üzerinde yer 
alan medrese ve camiyi Trablusgarp Va
lisi Sakızlı Osman Paşa 1 06S'te ( 1655) 
inşa ettirmiştir. Hamamı , türbesi, ha
nı, mezarlığı ve diğer vakıf eserleriyle 
bir külliye oluşturmaktadır. Mehmed 
Paşa Camii. 111 O'da ( 1698-99) Me h
med Paşa tarafından Trablusgarp'ta in
şa ettirilen caminin kapıları ince taş işçi
liğinin en güzel örneklerindendir. Kara
mantı Ahmed Bey Camii ve Medresesi. 
Karamanlı hanedanının kurucusu Ahmed 
Bey'in yine Trablusgarp'ta 1 736 -1738 yıl
larında yaptırdığı cami diğer unsurlarıyla 
birlikte bir külliye niteliği taşımaktadır. 
Günümüzde başşehrin en güzel camisidir. 
Mescidü'l-atik (Camiu'l-keblr). Karamanlı 
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hanedamndan Mehmed Bey'in Deme'de 
173S'te inşa ettirdiği caminin kırk iki ku b
besi ve kırk beş mermer sütunu bulun
maktadır. Osmanlı döneminde Libya'da 
yapılan en büyük camidir. Camiu'l-atik 
(Camiu'l-keblr). Bingazi'de XVI. yüzyılda ya
pıldığı tahmin edilen cami Vali Tahir Paşa 
(ı 893- ı 904) tarafından yeniden inşa et
tirmiştir. Reşid Camii (I 884). Bugün Mes
cidü'l-magar olarak bilinen camiyi Bingazi 
Valisi Reşld Paşa eski Ebu Garare Camii'
nin yerine yaptırmıştır. Gürcü Camii. XIX. 
yüzyılın başlarında Trablusgarp'a yerle
şen Gürcü asıllı tüccar Mustafa Bey tara
fından 1833 yılında inşa ettirilen caminin 
minaresi Türk mimari tarzının güzel ör
neklerindendir. 

Roma dönemi kalıntıları üzerinde yapı
lan Trablusgarp Kalesi (Sarayü ·ı-hamra) bir
birine kemerli koridorlarla bağlı farklı kı
sımlardan oluşmaktadır. içeride çok sayı
da avlu olup ortalarında taştan çeşmeler, 
bir kısmı Roma ve Bizans kalıntısı kemer
le çevrili revaklar bulunmaktadır. Kale Os
manlı döneminde Turgut Reis tarafından 
tamir ettirilmiş, XIX. yüzyılda Vali Aşkar 
Ali Paşa ve Ahmed izzet Paşa dönemle
rinde büyük onarımlar geçirmiştir. 

183S'te Karaman lı Mnedanına son ve
rilerek Trablusgarp'ın idaresinin istan
bul'a doğrudan bağlanması üzerine bura
ya tayin edilen valiler çeşitli binalar yap
tırdılar. 1868 yılında Vali Ali Rıza Paşa 
Trablus'a bir muvakkithane, suyu şehir 
dışından getirilen büyük bir çeşme ve 
Urfella kazasına bir köşk; Vali Ahmed iz
zet Paşa eyalet merkezine sanat okulu, 
Gureba Hastahanesi, rüşdiye mektebiyle 
limandaki feneri ve Hamidiye adlı kapalı 
çarşıyı inşa ettirdi. Uzun yıllar burada vali 
olarak kalan Ahmed Rasim Paşa (ı 878-
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ı 893) askeri rüşdiye binasını yaptırdı, ilk 
defa borularla şehre su getirtti. Sıbyan 

mektebi, kız mektebi, şehir dışında altmış 
sekiz dükkanlık Hamidiye Çarşısı, Hums, 
Cifare, SGkne ve Şatl'deki hükümet ko
nakları , askeri kışlalar, çeşmeler ve vilayet 
merkezindeki 100 yataklı Gureba Hasta
hanesi onun inşa ettirdiği çok sayıdaki 
eser arasında zikredilebilir. 
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UCHTENSTADTER, lise 
(1907-1991) 

Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı. 
_j 

Hamburg'da doğdu. önce yahudi, ar
dından h ı ristiyan okullarında okuyarak 
orta öğrenimini tamamladı ve bir süre 
öğretmenlik yaptı. Daha sonra Frankfurt 
Üniversitesi'ne girdi: burada Josef Ho
rovitz, Johann W. Fück, Richard Etting
hausen ve Paul Tillich gibi hocaların öğ
rencisi oldu. Öğrencilikyıllarında yahudi
lerle müslümanlar arasındaki münase
betlere ilgi duydu ve bu konu üzerine çe
şitli yazılar yayımladı. 1931 'de bugün dahi 
konusunda örnek araştırma sayılan "Das 
Naslb der altarabischen Qaside" adlı te
ziyle (lslamica, VII [ı 93 ı ı. s. ı 7-96) doktor 
unvanı a l dı. Bu çalışmasında eski Arap 
kasidelerinin başlangıcındaki neslb deni
len tasvir kısımlarını incelemiştir. 1933 
yılı başında Naziler'in iktidara gelmesi 
üzerine ingiltere'ye gitti ve iki yıl süreyle 
Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Queen's 
College'ın Doğu Dilleri Bölümü'nde kütüp
haneci olarak çalıştıktan sonra Oxford 
Üniversitesi'nin akademik kadrosuna geç
ti. Aynı yı l Cahiliye dönemi Arap kadınının 
savaşlardaki rolünü incelediği Women 
in the Aiyam al-'Ara b adlı kitabı Royal 
Asiatic Society tarafından bir ödül neş

ri (prize publication) olarak yayımlandı. 

1937'de Oxford Üniversitesi'nde, Cahili
ye ve ilk islam dönemleri için önemli bir 
kaynak teşkil eden Bağdatlı nahivci Mu
hammed b. Hablb'in Kitfıbü'l-Mul).ab 

ber'ini kısmen neşre hazırlayarak ikinci 
bir doktora daha yaptı . G. Levi Della Vi
da'nın nezaretinde sürdürdüğü çalışma 
sonucunda kitabın tam metnini 1943'te 
Hindistan -Haydarabad'da neşretti. 

1938'de Amerika'ya giden Lichten
stadter New York'a yerleşti ve buradaki 
Jewish Theological Seminary'de bulunan 
meşhur Judaica koleksiyonunun katalo
gunu hazırladı. Daha sonra Arthur Pope 
tarafından New York'ta kurulan Asia In
stitute'te Arap edebiyatı ve islam kültü
rü akutmaya başladı: 1945'te doçentli
ğe, 1951 'de profesörlüğe yükseldi. Bu dö
nemde Gustave Edmund von Grunebaum 
ve Franz Rosenthal gibi şarkiyatçılarla 
dostluk kuran Lichtenstadter 1950-1951 
yıllarında islam dünyasına seyahatler yap
tı. Mısır'da kaldığı yedi aylık sürenin beş 
ayını bir köyde kadınların içinde bulun
duğu şartları ve kızların gördüğü ilk eği
timi incelemekle geçirdi. Ardından kon
ferans vermek üzere Pakistan ve Hindis-

tan'a gitti. Bu sırada özellikle Pakistan'
da tanıştığı entelektüeller onu derinden 
etkiledi ve buradaki gözlem ve inceleme
leri, en büyük eseri olan Islam and the 
Modern Age (London I 959) ad lı kitabı

nı telif etmesine yol açtı. Önsözünü Pakis
tanlı siyasetçi Zafir ullah Han'ın yazdığı 
iki bölümlük eserin birinci bölümünde 
islam'ın esasları, kültür temelleri. islam 
öncesi Arap topluluğu , dini ve içtimal 
esaslar ve Arap düşüncesinin dayandığı 
temel ilkeler, ikinci bölümünde moder
nizm karşısında müslümanların konumu, 
sosyal, siyasal ve ekonomik sorunlar. ev
lilik ve aile kurumu, eğitim, islam ve mil
liyetçilik, islam'da modern düşünce ve 
Doğu ile Batı'nın buluşması üzerinde du
rulur. Kitap, Abdülhamld Selim tarafın
dan el-İslam ve'l-'aşrü'l-l).adiş tal).lilen 
ve ta]fyimen adıyla Arapça'ya çevrilmiş
tir (Kahire ı98ı) . 

1953-1959 yılları arasında New York 
Üniversitesi'nde çalışan Lichtenstadter 
daha sonra Harvard Üniversitesi'ne geç
ti ve Sir Harnilton Gibb'in başkanlık etti
ği Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nde 
Arapça akutmaya baş lad ı : 1974'te bu 
üniversiteden emekliye ayrıldı. Emeklili
ğinden iki yıl önce Twayne Publishers ya
yıncılık şirketinin klasik Arap edebiya
tı dizisinin editörlüğünü üstlenmiş ve 
Wheeler M. Thackston'un Kisal'den yap
tı ğı Kışaşü'l-enbiyô.' tercümesi, Richard 
McCarthy'nin bir Gazzall antolojisi olan 
Freedamand Pultilmen t'i gibi Arap ede
biyatının önemli eserlerinin açıklamalı 
tercümelerini çıkarmıştı. Son eseri Intro
duction to Classical Arabic Litterature 
1974 yılında bu dizide basıldı. Lichten
stadter'in ayrıca İslam Ansiklopedisi 
gibi bazı ansiklopedilerde yayımianmış 
maddeleri bulunmaktadır. 
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UGETI, Lajos 
(1902-1987) 

ı 

Macar Türkologu ve Moğol dili uzmanı. 
L . _j 

Balassagyarmat'ta doğdu . Adı Fransız

ca ve ingilizce kaynaklarda Louis şeklin
de kaydedilir. Budapeşte Eötvös Larand 
Üniversitesi'nde klasik filoloji ve Zoltan 
Gombocz. Gyula Nemeth gibi Türkolog
lar'dan Türkoloji okudu. Kırgız kavim adı-


