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TRABLUSî, Alâeddin

den ders okudu. Ardýndan kadýlýk görevi-
ne tayin edilen bu hocasý ile birlikte gitti-
ði Kahire’ye yerleþti. Müeyyidiyye’de Þeyh
Selâhaddin et-Trablusî’ye mülâzemet et-
ti. Þeyh Selâhaddin, Eþrefiyye meþihatýna
tayin edildikten sonra da ondan ayrýlma-
dý. Ayrýca Þemseddin es-Sehâvî, Osman b.
Muhammed ed-Diyemî, Sünbâtî gibi ho-
calardan ders aldý ve Hanefî fýkhýnda ön-
de gelen âlimlerden biri oldu. Ýlmî birikimi
ve saygýn kiþiliði yanýnda Türkçe bilme-
si dolayýsýyla Memlük yöneticileri katýnda
önemli bir yer edindi ve Kaçmâziyye Med-
resesi’nin meþihatýna getirildi. Yetiþtirdiði
talebeler arasýnda Þehâbeddin Ýbnü’þ-Þe-
lebî (Ahmed b. Yûnus el-Mýsrî), Muhibbüd-
din Muhammed et-Türkmânî, Zeynüddin
Ömer es-Saîdî, Radýyyüddin Muhammed
b. Muhammed el-Evcâkî anýlmaktadýr.
Onun mezhepteki yetkinliðini ifade etmek
için kaynaklarda imam ve allâme gibi un-
vanlar yanýnda “en-Nu‘mânü’s-sânî” (ikin-
ci Ebû Hanîfe) tabiri de kullanýlmýþtýr. 915
(1510) yýlýnda hacca giden Trablusî, bir
müddet Mekke’de mücâvir kaldýktan son-
ra döndüðü Kahire’de 14 Zilkade 922 (9
Aralýk 1516) tarihinde vefat etti ve Karâfe
Kabristaný’na defnedildi.

Eserleri. 1. el-Ýs£âf fî a¼kâmi’l-evšåf.
Hassâf ve Hilâl b. Yahyâ er-Re’y’in A¼kâ-
mü’l-vašf adlý kitaplarýndaki bilgiler kýsal-
týlýp ilâveler yapýlmak suretiyle telif edil-
miþtir. Trablusî, Hassâf’ýn eserinin vakýf
ahkâmý konusunda temel bir eser olduðu-
nu, fakat tekrarlar, ayrýntýlar ve çok sayý-
daki bölüm dolayýsýyla hacminin arttýðýný,
bu kitaptaki temel bilgileri ve burada ol-
mayýp Hilâl b. Yahyâ’nýn eserinde bulunan
mâlûmatý ihtiva edecek þekilde eseri ihti-
sar edip birçok meseleyi eklemek suretiy-
le yeniden düzenlediðini belirtir. Vakýf ah-
kâmýna dair daha önce yazýlan kitaplarda-
ki bilgileri derli toplu þekilde vermesi, ter-
tibinin güzelliði, dilinin sadeliði, müftâbih
görüþleri esas almasý gibi sebeplerle çok
tutulan ve çok sayýda yazma nüshasý gü-
nümüze ulaþan el-Ýs£âf’ýn çeþitli baskýlarý
yapýlmýþtýr (Bulak 1292; Kahire 1320; Bey-
rut 1401/1981; Mekke 1986). Eser, Bénoit
Adda ve Elias D. Ghaliounghi tarafýndan
Droit musulman, le wakf adlý kitap için-
de (Alexandria 1893) kýsmen Fransýzca’ya
tercüme edilmiþtir. Emel Muhammed Se-
lâme el-Adâliyye, Ürdün Üniversitesi’nde
yüksek lisans tezi olarak eseri neþre hazýr-
lamýþtýr (Amman 1993). 2. Mevâhibü’r-
ra¼mân fî me×hebi’n-Nu£mân. Ýki cilt
halindeki bu eser (Süleymaniye Ktp., Lâ-
leli, nr. 1226) Muzafferüddin Ýbnü’s-Sââtî’-

nin Mecma£u’l-ba¼reyn’inin metodu ile
yazýlmýþ ve müellifi tarafýndan el-Burhân
þer¼u Mevâhibi’r-ra¼mân adýyla þerhe-
dilmiþtir (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 1840;
Serez, nr. 690; Yenicami, nr. 478; iki eserin
yazma nüshalarý için ayrýca bk. Brockel-
mann, GAL, Suppl., II, 94-95).
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Lübnan’da
tarihî bir liman þehri.
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Lübnan’ýn kuzey kýyýlarýnda günümüz-
deki Suriye sýnýrlarýna yakýn bir noktada
Kadîþâ (Ebûali) adlý küçük bir akarsu vadi-
sinde ve onun denize döküldüðü yerdeki
tepelik alan üzerinde kurulmuþtur. Þehrin
adý Grekçe Tripolis’ten gelir. Arapça kaynak-
larda Tarabulus / Atrabulus þeklinde kay-
dedilir. Fenikeliler tarafýndan kurulan þeh-
rin ilk adý konusunda çeþitli görüþler ile-
ri sürülmektedir. Grek idaresi döneminde
üç mahalleden ibaret bir yerleþim birimi
olmasý dolayýsýyla “üç þehir” mânasýndaki
Tripolis adýný aldýðý belirtilmektedir. Bu üç
yerleþim birimi bölgeye gelen Surlular, Say-
dalýlar ve Ervâdlýlar tarafýndan iskân edil-
miþti. Þehrin kuruluþ tarihiyle alâkalý ke-
sin bilgiler bulunmamakla birlikte arkeolo-
jik kanýtlar milâttan önce VIII-VII. yüzyýlla-
ra kadar gider. Bir müddet Pers hâkimi-
yetinde kalan þehir, kaynaklarda ilk defa
milâttan önce 351 yýlý civarýnda önemli bir
Fenike þehri diye kaydedilir; ayrýca Büyük
Ýskender’in milâttan önce 333’teki Issos
savaþý vesilesiyle de ismi geçer. Milâttan

sec’den dolayý el-Kûseciyye diye anýldýðý
(a.g.e., II, 2024) þeklinde birbiriyle çeliþen
bilgiler vermektedir. Alâeddin Ali Esved’in
el-Višåye’ye yazdýðý þerhin adý el-£Ýnâ-
ye olup Mu£înü’l-¼ükkâm adlý bir ese-
ri mevcut deðildir. Hüsâmeddin el-Kûsec
hakkýnda Kýnalýzâde’nin ªabašåt’ýnda, Þe-
šåßiš ve zeyilleriyle diðer belli baþlý kay-
naklarda bilgi bulunamamýþtýr. el-Ýsti³-
nâßin müellif nüshasýyla karþýlaþtýrýlan Sü-
leymaniye Kütüphanesi’nde kayýtlý (Fâtih,
nr. 1889) bir nüshasýnýn baþýnda yazar
adý Ali b. Halîl et-Trablusî þeklinde açýkça
belirtildiði gibi Mu£înü’l-¼ükkâm’ýn so-
nunda da (s. 244) kendisine ait el-Višå-
ye þerhine iþarette bulunulmuþtur. Sü-
leymaniye Kütüphanesi kayýtlarýnda (Ye-
nicami, nr. 455) Alâeddin et-Trablusî’ye
nisbet edilen Teþnîfü’l-mesma£ fî þer¼i’l-
Mecma£ adlý eser Ahmed b. Muhammed
b. Þa‘bân et-Trablusî’ye (Keþfü’¾-¾unûn,
II, 1600; Ömer Rýzâ Kehhâle, Mu£cemü’l-
müßellifîn, I, 269), el-Mušaddimetü’l-
£Alâßiyye fî ma£rifeti tecvîdi’l-Æurßân
ise (Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 69) Ali b.
Muhammed et-Trablusî’ye (Brockelmann,
GAL, Suppl., II, 452; Ömer Rýzâ Kehhâle,
Mu£cemü’l-müßellifîn, II, 384, 528) aittir.
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Burhânüddîn Ýbrâhîm b. Mûsâ b. Ebî Bekr
b. Alî et-Trablusî ed-Dýmaþk¢

(ö. 922/1516)

Hanefî fakihi.˜ ™

853 (1449) yýlýnda Trablusþam’da doð-
du. Þam’da aralarýnda Kadýlkudât Þere-
feddin Ýbn Îd’in (Mûsâ b. Ahmed el-Aclû-
nî ed-Dýmaþký) bulunduðu bir grup âlim-


