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kayalýk olan ve limaný kuzeybatý rüzgârlarýndan koruyan bir burnun siperinde kurulmuþtur. Burasý ayný zamanda Büyük
Sahrâ istikametine doðru açýlan çölün baþlangýç noktasý gibidir. Trablusgarp þehri
milâttan önce VII. yüzyýlda burayý Oea diye isimlendiren Fenikeliler tarafýndan tesis edildi. Daha sonra idaresi, Berka adý da
verilen doðusundaki Sirenayka (Cirenaika)
bölgesinin hâkimlerinin eline geçti. Kartacalýlar’ýn ardýndan burayý Regio Syrtica
olarak isimlendirip Afrika eyaletine dahil
eden Romalýlar’ýn egemenliðine girdi. Romalýlar III. yüzyýlda bölgedeki Oea, Leptis
ve Sabratha adlý üç þehri tek bir idare altýnda toplayarak hepsine Regio Tripolitane dediler.
Ýslâm fetihleri sýrasýnda Bizans hâkimiyetinde önemli bir liman þehri durumundaki Trablusgarp, Hz. Ömer döneminde
Mýsýr fâtihi Amr b. Âs tarafýndan 22 (643)
yýlýnda bir aylýk kuþatmanýn ardýndan fethedildi. Bununla birlikte müslümanlarla
Bizanslýlar’ýn þehir üzerindeki hâkimiyet
mücadelesi devam etti. Ayrýca Emevîler
ve Abbâsîler döneminde Hâricîliðin Ýbâzýyye koluna mensup Berberîler’in isyanlarýna ve egemenliðine sahne oldu. Abbâsî
Halifesi Hârûnürreþîd devrinde Ýfrîkýye’de
kurulan Aðlebîler hânedanýnýn yönetimine giren þehir, Ýbrâhim b. Aðleb zamanýn-
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Libya’nýn baþkenti,
tarihî bir þehir ve eski bir
Osmanlý eyaleti.

™

Adý Sabratha (Zwagha), Leptis Magna
(Lubdah) ve bugün merkezin olduðu yerdeki Oea adlý üç tarihî þehrin Yunanca ifadesine (üçþehir: Tripolis / Tripoli) dayanýr.
Kelime Arapça’ya Tarâbulus olarak geçmiþ,
Osmanlýlar, Suriye’de ayný adlý þehirle karýþmasýný önlemek ve batýda yer aldýðýný
belirtmek için “garp” kelimesini ekleyerek
buraya Trablusgarp demiþlerdir. Avrupalýlar ise Ortaçað ve sonrasýnda Berberistan Tripolisi anlamýnda Tripoli of Barbary,
Tripoli de Barbarie þeklinde adlandýrmýþlardýr. Ayrýca Osmanlýlar þehrin merkez olduðu eyalete Bingazi, Fizan ve Kufra adlý
bölgeleri de dahil ederek bugünkü Libya
topraklarýnýn tamamýný kapsayacak þekilde Trablusgarp adýný vermiþtir. Avrupalýlar da þehri ve çevresindeki topraklarý Tripolitiane ismiyle anmýþlardýr.
Þehir. Trablusgarp ülkenin kuzeybatýsýnda Akdeniz sahilinde uzanan, bir kýsmý
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Pîrî Reis’in Kitâb-ý Bahriyye adlý eserinde Trablusgarp’ý
gösteren harita (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2612, vr.
339b )

da ayaklanan Ýbâzî lideri Abdülvehhâb b.
Abdurrahman tarafýndan kuþatýldý. Þehrin valisi ve Ýbrâhim b. Aðleb’in oðlu Abdullah babasýnýn vefatý üzerine Ýbâzîler’le
anlaþmak zorunda kaldý ve þehrin iç kýsýmlarýný onlara býraktý (196/812). Trablusgarp’ý Tolunoðullarý’nýn kurucusu Ahmed
b. Tolun’un oðlu Abbas kuþattýysa da Aðlebîler, Ýbâzîler’in desteðiyle onu maðlûp
etmeyi baþardýlar (267/881). Aðlebîler’in
ardýndan Trablusgarp, Fâtýmîler’in ve Zîrîler’in hâkimiyetine girdi. V. (XI.) yüzyýlda
Benî Hilâl kabilesinin Kuzey Afrika’ya göçü
sýrasýnda kabilenin Benî Zuðbe kolu Trablusgarp’a girdi ve þehrin valisi Zenâteli
Saîd b. Hazrûn’u öldürerek buraya hâkim
oldu. 541’de (1146) þehir Sicilya’dan gelen Normanlar’ýn eline geçtiyse de on iki
yýl sonra halk Normanlar’ý þehirden çýkarmayý baþardý. 554’te (1159) Trablusgarp
Muvahhidler’in egemenliðine girdi. Selâhaddîn-i Eyyûbî’nin kumandanlarýndan Bahâeddin Karakuþ’un Kuzey Afrika’daki fetihleri sýrasýnda bir ara Eyyûbîler’in elinde kaldý. Hafsî Hükümdarý Ebû Zekeriyyâ
Yahyâ döneminde (1228-1249) Hafsî hâkimiyetine girdi. Hafsîler’in iç karýþýklýklar yüzünden zayýfladýðý bir sýrada Trablusgarp’ta Ammâroðullarý hânedaný kuruldu (727/
1327) ve 803 (1401) yýlýna kadar devam
etti. Ammâroðullarý’ndan sonra Trablusgarp’ta Hafsîler’in hâkimiyeti 1510 yýlýna
kadar sürdü.
1510’da Trablusgarp, Oliveto Kontu Don
Pedro Navarro kumandasýndaki Ýspanyollar tarafýndan iþgal edildi; katliamdan kurtulan müslümanlar 40 km. doðudaki Tâcûrâ þehrine sýðýndý. 925’te (1519) Ýstanbul’a bir heyet yollayan Trablusgarp halký
Ýspanyol istilâsýna karþý yardým talebinde
bulundu. Bunun üzerine Dîvân-ý Hümâyun Enderun aðalarýndan Hadým Murad
Aða beylerbeyi unvanýyla, emrine verilen
bir filo ve askerlerle buraya gönderildi.
Birlikler Tâcûrâ’da toplandý. Rodos’un fethinin ardýndan 1523’te Saint Jean þövalyeleri burada yerleþti; Trablusgarp bir ileri hýristiyan karakolu haline geldi. Sonunda Kaptanýderyâ Sinan Paþa kumandasýndaki Osmanlý donanmasý þehri ele geçirdi (12 Þâban 958 / 15 Aðustos 1551). Ýlk
valiliðine Murad Aða tayin edildi. 1556’da
Turgut Reis beylerbeyilikle buraya geldi.
Turgut Reis’in dokuz yýllýk valiliði Trablusgarp tarihinde önemli bir yer tutar. Fizan’a
kadar bugünkü Libya Devleti’nin tamamýna yakýnýný Osmanlý topraklarýna Murad
Aða dahil ettiyse de kabileleri Turgut Reis
devlete tâbi kýldý.
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Hamrâ
Sarayý –
Trablusgarp /
Libya

Trablusgarp þehri özellikle Karamanlýlar döneminde (1711-1835) dýþ baskýlarla
karþýlaþtý. Karamanlý beylerinin Avrupa’dan
ve Amerika Birleþik Devletleri’nden buraya gelen ticaret gemilerinden vergi almalarý ciddi problemlere yol açtý. 1663’te Ýngiliz, 1728’de Fransýz donanmasý þehri top
ateþine tuttu. Özellikle Amerika 1796’da
bu vergiyi ticaret gemilerinin güvenlik içinde seyretmesi için vermekteydi. 1801’de
verginin miktarýnýn arttýrýlmasý iliþkileri
gerginleþtirince Karamanlý idaresine karþý küçük bir donanma gönderildi. Trablusgarp Limaný 1801-1805 yýllarý arasýnda ablukaya alýndý. Bu abluka sýrasýnda kaptan
William Bainbridge kumandasýndaki Filedelfiya firkateyni ele geçirilerek bütün askerleri esir edildi. Bunun üzerine William
Eaton yeni sefer düzenleyip Trablusgarp’ýn
doðusundan baþþehre doðru ilerledi. Ancak Derne’ye ulaþtýklarýnda 3 Haziran 1805’te iki taraf anlaþtý. 1815’te Bainbridge ve
Stephen Decatur kumandasýnda yeni bir
Amerikan donanmasý Trablusgarp önlerine kadar gelerek Karamanlý beylerbeyine
isteklerini zorla kabul ettirdi.
Trablusgarp þehrinde XX. yüzyýlýn baþýnda çoðu tarihî deðere sahip on cami, otuz
bir mescid, kýrk medrese, bir rüþdiye mektebi, on yedi sýbyan mektebi, iki kýz mektebi, iki tekke, beþ zâviye, yirmi han, 2470
ev, 1100 dükkân, elli maðaza, dört hamam,
elli kahvehane, bir ateþ deðirmeni, yetmiþ
iki su deðirmeni, iki sabunhane, bir debbaðhane, üç eczahane, iki hastahane ve
yirmi üç fýrýn bulunmaktaydý. 1910’lu yýllarýn baþýnda nüfusu 18.000’i müslüman,
4000’i yahudi, 3000’i ecnebi olmak üzere
toplam 25.000 civarýndaydý. Þehirde ve
buraya baðlý yerlerde yaþayan ahali baþta
Berberî asýllýlar olmak üzere Araplar, Tevârikler, Tîbûlar, Türkler, Kuloðullarý, Sudanlýlar, yahudiler ve Avrupalý göçmen hýristiyanlardan meydana gelmekteydi. 1911’de
Ýtalyan iþgali sýrasýnda nüfusunun önemli
bir bölümü yok oldu. 1951’de baðýmsýzlý-

ðýn ardýndan nüfusu giderek arttý; daha o
yýllarda 100.000 kiþiye ulaþtý, 2010’lu yýllara gelindiðinde 1 milyonu aþtý (1.025.244
nüfus). Ülkenin en büyük þehri ve limaný,
ayrýca sanayi ve ticaret merkezi haline geldi. Libya’nýn baþta gelen yüksek öðretim
kurumu el-Fâtih Üniversitesi buradadýr.
Þehirdeki tarihî eserler arasýnda 13.000
m²’lik bir alaný kaplayan ve milâttan sonra II. asýrda Romalýlar’ca inþa edilen, XVI.
asýrda Osmanlýlar tarafýndan iki kule eklenen, içinde Osmanlý vilâyet binasý ve farklý
birimlerin bulunduðu es-Sarây el-Hamrâ
en görkemli yapýlardan biridir. Bugün ilk
dönemden baþlamak üzere ülke tarihine
ýþýk tutan her türlü arkeolojik eserin sergilendiði bir müze olarak kullanýlmaktadýr. XVIII. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Vali Ali
Paþa tarafýndan inþa ettirilen Karamanlý
Evi de tarihî önemi haizdir. Liman tarafýnda Turgut Reis adýna yaptýrýlan, yaný
baþýnda kabri bulunan Turgut Reis Camii
ve çevresi tarihî deðere sahip en önemli
mekânlarýn baþýnda gelir. 1736-1738 yýllarýnda Karaman Ahmed Paþa’nýn Medine adlý eski þehir kýsmýnda yaptýrdýðý otuz
kubbeli cami ve medrese buradaki en
geniþ ibadet yeridir. Gürcü Mustafa’nýn
1834’te inþa ettirdiði, kendi adýyla bilinen
camisi de büyük mimari öneme sahiptir.
Medine kýsmýndaki tarihî camiler arasýnda Hârûbe Camii, Nâka Camii, Osman Paþa Medresesi ve Camii, Mehmed Paþa Camii ve Reþîd Camii sayýlabilir. 1898’de II.
Abdülhamid’in Trablusgarp yetim ve öksüzlerinin meslek edinmeleri için açtýrdýðý
Medresetü’l-fünûn ve’s-sanâyi‘ el-Ýslâmiyye ayný amaçla hizmet vermeye devam
etmektedir. Medine denilen eski çarþýlarýn olduðu kýsma günümüzde Bâbü’l-hürriyye adý verilen tarihî kapýdan girilmektedir. Geleneksel alýþveriþ yapýlan bu mekânlar Sûku attâra, Sûku Hýzýr, her türlü
ticarî malýn satýldýðý, içlerinde en geniþ
olaný Sûkuttürk, halý pazarý ile Sûkuþâri‘reþîd’dir. Þehirde tarihî binalar yanýnda

1 Eylül 1969 tarihinde kraliyetten cumhuriyete geçiþin hâtýrasýna inþa edilen Burcülfâtih gibi yapýlar bulunmaktadýr. Ýtalyan
iþgali esnasýnda belediye binasýnýn karþýsýnda yaptýrýlan Katolik katedrali 2004 yýlýnda restore edilerek camiye çevrilmiþ ve
yeniden ibadete açýlmýþtýr. Tarihî þehrin bulunduðu kýsma üç ana kapýdan girilmektedir. Bunlar batý kýsmýnda Bâbüzzenâte, güneydoðu tarafýnda Bâbülhevvâre ve kuzey
tarafýnda Bâbünnûr’dur. Þehir surlarýnýn
yapýlýþý Romalýlar’a kadar gitmektedir; surlar Osmanlýlar zamanýnda birçok defa tamir edilmiþ ve günümüzde geçirdiði restorasyonlarla epeyce saðlamlaþtýrýlmýþtýr.
Yeni imar faaliyetleriyle, kale etrafýnda açýlan meydanlarla pek çok tarihî eser ortadan kalkarken Roma dönemine ait, þehrin kuzey sýnýrýnda 163 yýlýnda yapýlan Marcus Aurelius taký korunmuþtur.
Eyalet. Osmanlý idaresi altýnda eyaletin
tarihi dört döneme ayrýlýr: Osmanlýlar’ýn
tam hâkimiyetindeki ilk valiler dönemi,
kendi baþýna buyruk yöneticiler kabul edilen dayýlar dönemi (yeniçeriler), yarý baðýmsýz eyalet konumuna geldiði Karamanlý hânedaný dönemi, merkezî idareye doðrudan baðlandýðý ikinci valiler dönemi. Trablusgarp eyalet haline getirildikten sonra
uzun süre merkezden tayin edilen beylerbeyi unvanlý valilerce idare edildi. Burada
timar sistemi uygulanmadý. Zamanla bu
idare deðiþen Osmanlý idarî-malî anlayýþýnýn bir yansýmasý olarak ocaklýk þekline dönüþtürüldü. 1798 yýlýna kadar idare Karamanlý ailesine mensup kimselere veraset
yoluyla intikal etti. Karamanlý soyundan gelen Yûsuf Paþa’nýn merkezden vali sýfatýyla tayini üzerine yeni bir dönem baþladý.
Trablusgarp mahallî yönetimi baþlangýçta beylerbeyinin idaresinde beþ üyeli divandan oluþuyordu. Adlî iþler Hanefî ve

Trablusgarp
Saat Kulesi –
Libya
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lusgarp ve Bingazi’nin yýllýk geliri toplamý
400.000 dolar (1.000.000 frank) tahmin
edilmekteydi. Bu gelirlerin dörtte üçü vilâyetin idarî giderlerine harcanýr, dörtte
biri devlet hazinesine gönderilirdi.

Sûku’t-Türk –
Trablusgarp /
Libya

Mâlikî müftüleri tarafýndan halledilirdi. Divan üyeleri haznedar, defterdar, yalý kethüdâsý, atlar aðasý ve beytülmalciden ibaretken daha sonra Arap aðasý ve kuloðlu baþaðasý divana girmeye baþladý. Ýlk dönemlerde Garp ocaklarý kendi içinde sancak beyliklerine, mutemetliklere ve mütesellimliklere ayrýlýyordu. Vergiler beylerbeyleri tarafýndan çýkarýlan devriyelerce toplanýyordu.
Dayýlar döneminde yeniçeriler, halk arasýnda en saygýn sýnýfý oluþturan murâbýtlara
özenerek kendilerini bu adla andýlarsa da
ahali arasýnda “karakoloðlu”ndan gelen “kuroðlu / kuloðlu” ismiyle tanýndý. Ýçlerinden
seçtikleri “dayý” lakaplý reisleri valilerle devamlý rekabet halindeydi. Fakat zaman zaman güçlü valiler onlarýn nüfuzunu kýsýtlýyordu. Dayýlar döneminde Trablusgarp yine de geliþmesini sürdürdü; Osmanlý hâkimiyetinin devamý saðlandý. Karamanlýlar ise
burada bir nevi hânedan oluþturdular, kendilerini emîrü’l-mü’minîn diye takdim etmeye çalýþtýlar. Karamanlý valiler içinde hânedanýn kurucusu Ahmed Paþa, oðlu Mehmed Paþa ve bunun torunu Yûsuf Paþa gibi
üç önemli vali bu döneme damgasýný vurdu. 1835’te tekrar merkeze baðlanan Trablusgarp’ta Tanzimat ve teþkîlât-ý cedîde esnasýnda Bingazi ayrý bir mutasarrýflýk þekline dönüþtürüldü. Mahmud Nedim Paþa
zamanýnda eyaletler sancaklara, kazalara
ve nahiyelere ayrýlarak yeni bir idarî taksimata gidildi. Merkezden kaymakam ve
nahiye müdürü gönderilmeyen yerlere yerlilerden nüfuz sahibi kimseler kuvvetli kefaletlerle memur tayin edildi. Kazalarda
nüfus kayýtlarý tutulup vergiler yeniden düzenlendi, ahaliye nüfus hüviyet cüzdaný ve
bir nevi pasaport olan Mecidiye mürûr tezkiresi verilmeye baþlandý.
1864’te çýkarýlan Vilâyet-i Umûmiyye Kanunu gereðince bu eyalet de diðerleri gibi
vilâyete dönüþtürüldü ve Bingazi ile bir-
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likte beþ sancaklýk bir idarî birlik kuruldu.
1872’de Trablusgarp vilâyeti ve Bingazi
müstakil sancaðý adýný aldý, fakat 1879’da Bingazi Dahiliye Nezâreti’ne doðrudan
baðlý müstakil bir vilâyet oldu. Osmanlý
idaresinde 100’e yakýn valinin görev yaptýðý eyalette Turgut Reis baþta olmak üzere Sakýzlý Mehmed Paþa, Karamanlý Ahmed Paþa ve Yûsuf Paþa, Ali Asgar Paþa,
Mehmed Emin Paþa, Hacý Ahmed Ýzzet
Paþa, Mustafa Nûri Paþa, Mahmud Nedim Paþa, Ali Rýzâ Paþa, Mustafa Âsým
Paþa, Ahmed Râsim Paþa, Hâfýz Mehmed
Paþa, Müþir Receb Paþa gibi valiler faaliyetleri ve hizmetleriyle öne çýktý. En çok valinin tayin edildiði ikinci valiler döneminde Ahmed Râsim Paþa’ya kadar geçen kýrk
yedi yýlda yirmi beþ vali görev yaptý. Valiler arasýnda beylerbeyi pâyesiyle vezir, paþa ve müþir rütbeli olanlar çoðunlukta olup
diðerleri dayý, bey, çavuþ unvanýyla bilinir.
Ýçlerinde Hacý Ahmed Ýzzet Paþa ile Ali
Rýzâ Paþa gibi iki dönem valilik görevinde
bulunanlar vardýr. Trablusgarp’ta özellikle kuloðullarý yerli asker sýnýfý oluþturarak
farklý bir sosyal tabaka meydana getirmiþti. Gerekli zamanlarda 1200’ü süvari
5000 mevcutlu bu yardýmcý kuvvet mensuplarý düzenli kuvvetlere destek için silâh
altýna alýnýrdý. Kumandanlarý ise valilerce
içlerinden tayin edilen “þeyhülbeled” unvanlý nüfuz sahibi bir memurdu. Bunlar bilhassa tahsilât için görevlendirildiklerinden vergiden muaf tutulmaktaydý. Fakat düzenli
askerlerin gelmesiyle birlikte kuloðullarýnýn
görevleri azaldýðý için muafiyet durumlarý
da kaldýrýldý. Trablusgarp vilâyetinin gelirleri düzenli (herkesin bütçesine uygun vergi ve askerlik bedeli), düzensiz (arazi mahsullerinden alýnan þer‘î öþür, gümrük, tütün, diðer ticaret mallarý), muhtelif (tuz,
orman, madenler, posta, telgraf) vergilere
ve esir ticaretine dayanmaktaydý. Trab-

1551’de Trablusgarp, Murad Aða tarafýndan ele geçirildikten sonra bugünkü
Tunus sýnýrlarý içinde yer alan Kafsa, Kabis, Sefâkus, Manastýr, Kayrevan ve Mehdiye gibi þehirlerle Cerbe adasý buraya dahil edildi. 1574’te Tunus’un kesin biçimde
ele geçirilmesinin ardýndan bu yerler iki
eyalet arasýnda çekiþme konusu oldu. XX.
yüzyýlýn ilk yýllarýnda Trablusgarp vilâyeti
merkez sancaðý (dokuz kaza, altý nahiye),
Lübde sancaðý (dört kaza, iki nahiye), Cebeligarbî sancaðý (üç kaza, dört nahiye)
ve Fizan sancaðý (dört kaza, sekiz nahiye)
yirmi kaza ve yirmi nahiye merkezinden
oluþuyordu. Trablusgarp vilâyeti birinci sýnýf vilâyetlerden olup Fizan birinci sýnýf,
Lübde ikinci sýnýf ve Cebeligarbî üçüncü
sýnýf sancaktý. Osmanlý Devleti memurlarýnýn büyük çoðunluðu vilâyet merkezinde görevlendirilmiþtir.

Afrika kýtasýnda sömürgecilik faaliyetlerinin arttýðý XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren Trablusgarp’la ilgilenen Ýtalya’nýn Trablusgarp þehrinde yaþayan vatandaþlarýný Osmanlý hükümetinden koruma bahanesiyle 1 Eylül 1911’de savaþ
ilân ediþi buranýn bir Ýtalyan kolonisine dönüþünün baþlangýcýný oluþturdu. 1912’de
Ýsviçre’nin Uþi (Ouchy / Lozan) þehrinde yapýlan antlaþma ile Osmanlý Devleti, Afrika’daki bu son vilâyetini Ýtalya’ya terkettiðini kabul etti, ancak halife buradaki toplumun dinî önderi olarak kalacaktý. Osmanlý askerleri yerli ahaliyle birlikte Ýtalya’ya karþý mücadeleyi sürdürdü ve 1918’de imzalanan Mondros Mütarekesi’ne kadar Afrika Gruplarý Komutanlýðý adý altýnda
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Trablusgarp’ta Nâka Camii ve içinden bir görünüþ

Ýtalya’ya karþý savaþtý. Trablusgarp 1943
yýlýna kadar Ýtalyan iþgali altýnda kaldý.
Ýtalya egemenliði döneminde klasik Arap
þehri görünüþündeki eski þehrin doðusunda ondan tamamen farklý modern bir þehir kuruldu. Ardýndan 1951’de baðýmsýzlýk
ilân edilinceye kadar Ýngiltere’nin kontrolüne girdi. Akdeniz sahilleri oldukça verimli olan Trablusgarp’ta ziraat da geliþmiþti. Osmanlý idaresinin son dönemlerinde 6.694.000 hurma aðacý, 321.557 zeytin
aðacý, 40.000 incir aðacý vardý. 1881’de
Trablusgarp-Ýstanbul arasýnda telgraf hattý döþendi. Bunu 1882’de deniz altýndan
Malta’ya kadar bir baþka telgraf hattý izledi. Daha sonra vilâyet merkezinden Garyân, Fesato, Nâlût, Zâviye, Uceylât, Züvâre, Humus, Zilteyn, Mýsrâte, Mislâte, Tarhuna ve Urfella’ya telgraf hatlarý çekildi.
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Hanefî fýkýh âlimi.
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Trablusþam’da doðdu. Hayatýna dair kaynaklarda bilgi yoktur. Sultan II. Murad’a
ithaf ettiði el-Ýsti³nâß adlý eserinin baþýnda Kudüs kadýsý olduðu belirtilmekte, Kâtib Çelebi 844 (1440) yýlýnda vefat ettiðini
kaydetmektedir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1745).
Ancak el-Ýsti³nâßin sonunda eserin 849

yýlý Receb ayýnda (Ekim 1445) Edirne’de
yazýldýðýnýn belirtilmesi müellifin bu tarihten sonra öldüðünü göstermektedir. Trablusî, özellikle “edebü’l-kadî” türündeki kitaplarýn en mükemmel örneklerinden biri
kabul edilen, gerek muhtevasý gerekse sistematiði sebebiyle büyük ilgi gören Mu£înü’l-¼ükkâm adlý eseriyle tanýnmýþtýr.
Eserleri. 1. Mu£înü’l-¼ükkâm fîmâ yetereddedü beyne’l-Åa½meyni mine’la¼kâm. Yargýlama hukukunun önemi, konusu ve temel esaslarý, beyyineler ve siyâset-i þer‘iyye olmak üzere üç bölüme, her
bölüm de çeþitli alt baþlýklara ayrýlmýþtýr.
Müellif mukaddimede yargýlama ilminin
diðer ilimlerden farkýna ve önemine iþaret etmiþ, insanlarýn hukukunu doðrudan
ilgilendirmesi dolayýsýyla bu ilmin fýkhýn
en hassas dallarýndan biri olduðunu ifade
etmiþtir. Daha önce bu alanda yazýlan kitaplarda eksiklikler bulunduðunu ve kitabýný bunlarý gidermek amacýyla kaleme aldýðýný, yargýlama hukukunun inceliklerini
tesbit ederek çetin meselelerini çözüme
kavuþturmaya çalýþtýðýný belirtmiþtir. Hanefî fýkhýnýn esas alýndýðý Mu£înü’l-¼ükkâm’da mezhep içi ihtilâflara deðinildiði
gibi bazý yerlerde Þâfiî ve Mâlikî mezheplerinin ve nâdiren Hanbelîler’in görüþleri
de kaydedilmiþtir. Çeþitli eserlerden faydalanan müellif Þâfiîler’den Sirâcüddin Ömer
b. Reslân el-Bulkýnî, Takýyyüddin es-Sübkî, Ahmed b. Mûsâ b. Nasr el-Hûyî ed-Dýmaþký (el-Âli’r-rütbe fî a¼kâmi’l-¼isbe); Mâlikîler’den Þehâbeddin el-Karâfî (e×-¬aÅîre,
el-Ý¼kâm fî temyîzi’l-fetâvâ £ani’l-a¼kâm),
Kurtubî (Tefsîr), Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî
(A¼kâmü’l-Æurßân); Hanbelîler’den Ýbn Kay-

yim el-Cevziyye gibi âlimlere atýflarda bulunmuþtur. Günümüze birçok nüshasý ulaþan Mu£înü’l-¼ükkâm’ýn çeþitli baskýlarý
yapýlmýþtýr (Bulak 1300; kenarýnda Lisânüddin Ýbnü’þ-Þýhne’nin Lisânü’l-¼ükkâm
adlý eseri ile birlikte: Kahire 1310, 1393/
1973). 2. el-Ýsti³nâß fî þer¼i’l-Višåye. Kâtib Çelebi Keþfü’¾-¾unûn’da bir yerde (II,
2021) Alâeddin et-Trablusî’nin Burhânüþþerîa Mahmûd b. Ubeydullah el-Mahbûbî’nin Višåyetü’r-rivâye adlý eserine bir
þerh yazdýðýný söyler. Diðer birkaç yerde
ise Mu£înü’l-¼ükkâm’a ait bir yazmanýn
üzerine eserin el-Višåye’ye el-Ýsti³nâß
adlý bir þerh yazan Alâeddin Ali Esved’e
nisbet edildiðine dair bir not düþüldüðü
(a.g.e., II, 1745), Kýnalýzâde Ali Efendi’den
naklen, el-Ýstîfâß adlý bu þerhin ona deðil
Hüsâmeddin el-Kûsec’e (Kösec) ait olduðu ve el-Kûseciyye diye adlandýrýldýðý
(a.g.e., II, 1522, 1745), Mu£înü’l-¼ükkâm
müellifinin el-Ýstîfâß adlý el-Višåye þerhi
bulunduðu ve müellifi Hüsâmeddin el-Kû291

