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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-
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þehir, Bilâdüþþâm’ýn en önemli limaný olup
etrafýnda hurma ve þeker kamýþý sahalarý
bulunuyordu.

358’de (969) Bizans Ýmparatoru Nikepho-
ros Phokas þehri tahrip etti. 360 (971) yýlý
civarýnda Fâtýmî nüfuzu altýna giren Trab-
lusþam’da Þiî nüfusu arttý. Bu mezhebi yay-
mak üzere çeþitli ilmî tesisler ve kütüp-
haneler kuruldu. Diðer sahil þehirlerini ele
geçiren Ýmparator Ioannes Çimiskes 365
(976) yýlýnda Trablusþam’a hücum ettiyse
de þehri ele geçiremedi. Bizanslýlar’ýn 389’-
daki (999) son teþebbüsü de baþarýsýz ol-
du. Ardýndan Bizanslýlar’la Fâtýmîler ara-
sýnda bir güç dengesi meydana geldiði için
Bilâdüþþâm istikrarlý bir yapýya kavuþtu.
Trablus emîri 423’te (1032) Fâtýmî tâbiiye-
tinden ayrýlarak Bizans’a tâbi oldu. Bunun
üzerine þehre gelen Fâtýmî ordusu çok
geçmeden Trablusþam’a hâkimiyet kurdu
(424/1033). 438’de (1047) þehri ziyaret eden
Nâsýr-ý Hüsrev, etrafý çok iyi tahkim edilen
Trablusþam’ýn Fâtýmî hâkimiyetinde bu-
lunduðunu yazar. Nâsýr-ý Hüsrev nüfusu
20.000’e ulaþan þehrin hayli iþlek bir lima-
ný olduðunu, dýþ ülkelerden gelen ticaret
gemilerinin bol miktarda mal getirip gö-
türdüðünü ifade eder. Þehrin gümrük ge-
lirlerinin çok arttýðýný, þehirde þeker, cam
ve kâðýt imalâthanelerinin yer aldýðýný ve
halkýn çoðunluðunun Þiîliðe mütemayil
bulunduðunu belirtir (Sefernâme, s. 20-
21).

456 (1064) yýlýndan itibaren Trablusþam’-
da Türk nüfuzunun arttýðý görülür. Yýva
Türkleri gibi bazý Türkmen topluluklarýnýn
buraya yerleþtiði anlaþýlmaktadýr. Fâtýmî
valisi Muhtârüddevle’nin 462’de (1070) ölü-
mü üzerine Trablusþam Kadýsý Emînüd-

devle Hasan b. Ammâr baðýmsýzlýðýný ilân
ederek Ammâroðullarý hânedanýný kurdu.
Bu dönemde Trablusþam, medresesi ve
100.000 ciltlik kütüphanesiyle önemli bir
ilim ve kültür merkezi haline geldi. Özel-
likle deniz ticareti büyük ölçüde geliþti.
Trablusþam 1075’te Selçuklu Emîri Atsýz
b. Uvak tarafýndan ele geçirildiyse de At-
sýz’ýn hâkimiyeti uzun sürmedi. Haçlý se-
ferleri baþladýðýnda Raymond de Saint Gil-
les büyük bir orduyla Trablusþam’ý kuþattý
(495/1102), þehri almak için yakýnýndaki
tepe üzerine büyük bir kule yaptýrdý. An-
cak kendisi uzun süren kuþatma sýrasýnda
öldü (1105). 501 (1108) yýlýnda Fâtýmî hâ-
kimiyetine giren þehir 11 Zilhicce 502’de
(12 Temmuz 1109) Haçlýlar’ýn eline geçti ve
burada bir Haçlý kontluðu kuruldu (1109).
Kudüs Krallýðý’na tâbi olan Trablusþam ön-
ce Bertrand, ardýndan oðlu Pons ile II. Rai-
mond ve III. Raimond tarafýndan idare edil-
di. Þehir Haçlýlar’ýn elinde iken 552 (1157)
ve 597’de (1201) iki büyük depreme mâ-
ruz kaldý ve hasar gördü. Eyyûbîler döne-
minde þehri Haçlýlar’dan geri alma faali-
yetleri baþarýsýz kaldý. Memlük Sultaný I.
Baybars Trablusþam’ý fethetmeye teþeb-
büs ettiyse de çok müstahkem olan sur-
lar karþýsýnda o da baþarýlý olamadý. 688’-
de (1289) Sultan Kalavun þehri fethetti, bu
esnada þehir halkýnýn bir kýsmý gemilerle
Kýbrýs’a kaçtý. Kalavun Trablusþam’ýn sur-
larýný yýktýrýp þehri terketti ve bugün bu-
lunduðu yerde yeniden inþa ettirdi. Kadî-
sâ nehrinin batý yakasýnda güney bölü-
münde bir hisar yapýldý. Böylece Trablus-
þam, Memlük idarî yapýlanmasýndaki altý
büyük nâiblikten birinin merkezi oldu. Nâ-
ib sarayý ve mahkeme kalede bulunuyor-
du, liman ise yeni þehrin kuzeybatýsýnda
eski þehir tarafýnda (el-Mînâ), Burcü’s-
Sibâ denilen kule limanýn doðusundaydý.
Yeni Trablusþam savunma düþüncesiyle sa-
hilden 2 mil içeride yer alýyordu. Ýbn Bat-
tûta buraya geldiðinde þehrin nâibi Tay-
lân Hâcib adlý bir memlüktü, VIII. (XIV.)
yüzyýlda Trablusþam’ý ziyaret eden seyyah-
lar camisi, medresesi, çarþýsý olan, çevre-
sinde bahçeleri bol, su sistemi geliþmiþ
mâmur bir þehirden söz ederler. Bu dö-
nemde þeker, zeytinyaðý ve sabun imalât-
haneleri þehrin ekonomisine büyük bir can-
lýlýk kazandýrmaktaydý.

Önemli bir ticaret merkezi olan Trab-
lusþam IX. (XV.) yüzyýlda Avrupa ticareti-
ne açýk olma özelliðini sürdürüyordu. Bil-
hassa Fransa ve Cenova ile sýký ticarî iliþ-
kileri vardý. 1366 ve 1367’de Kýbrýs Latin
Krallýðý donanmasýnýn hücumuna mâruz
kaldý. Þehir bu dönemde parlak bir tica-

önce 258-257’de Ýskender’in haleflerinden
Ptolemaio’nun kurduðu devletin sýnýrlarý
içinde yer alan þehir, milâttan önce 64’te
Roma Ýmparatorluðu’nun idaresi altýna gir-
di ve imparatorluðun ikiye ayrýlmasýnýn ar-
dýndan Bizans hâkimiyetine intikal etti.

Trablusþam, Hz. Osman döneminde Mu-
âviye b. Ebû Süfyân’ýn gönderdiði Süfyân
b. Mücîb el-Ezdî kumandasýndaki Ýslâm or-
dusu tarafýndan fethedildi (25/646). Daha
sonra Muâviye yahudilerle Ýranlýlar’ý þeh-
re yerleþtirdi ve þehri korumak amacýyla
Trablusþam’a Dýmaþk’tan düzenli þekil-
de birlikler gönderdi. Bu birlikler kýþlarý Dý-
maþk’a döndüðünde þehirde küçük bir gar-
nizon kalýyordu. Trablusþam, Ervâd ve Kýb-
rýs adalarýnýn fethinde önemli rol oynadý.
Abdülmelik b. Mervân döneminde þehre
yerleþen Bizanslýlar’ýn isyaný neticesinde
elden çýkan Trablusþam daha sonra tek-
rar fethedildi. Þehir kalesi ve surlarý yeni-
lenerek tahkim edildi. Trablusþam, Abdül-
melikten sonraki dönemde Bizans donan-
masýnýn baþarýsýz saldýrýlarýna mâruz kal-
dý. Abbâsîler devrinde ticarî bakýmdan gi-
derek geliþme gösterdiyse de müslüman-
larla Bizanslýlar arasýndaki çekiþmeden et-
kilendi. Abbâsî Halifesi Ebû Ca‘fer el-Man-
sûr þehrin surlarýný tahkim ettirdi. Trab-
lus 264 (878) yýlýndan itibaren Tolunoðul-
larý’nýn hâkimiyetine girdi. Ýslâm coðrafya-
cýlarýna göre bu dönemde Trablusþam’ýn
çok sayýda gemiyi barýndýracak büyüklük-
te bir limaný ve tersanesi mevcuttu. III.
yüzyýlýn sonlarýnda (X. yüzyýl baþlarý) Trab-
lusþam önemli bir deniz üssü oldu ve Leo
Trablusî gibi Trabluslu denizciler Bizans
sahillerine pek çok akýn düzenledi. Daha
sonra Ýhþîdî Devleti’nin hâkimiyetine giren
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ra 1516’da Osmanlý topraklarýna katýldý.
Þehrin idarecisi olan Kurtbay burayý Os-
manlýlar’a teslim etti. Canbirdi Gazâlî is-
yaný sýrasýnda bir ara onun egemenliði al-
týna girdi, isyanýn bastýrýlmasýnýn ardýndan
yeniden kontrol tesis edildi. Osmanlý ida-
resinde iken þehir ve limaný büyük geliþ-
me gösterdi. 925’te (1519) yapýlan ilk Os-
manlý tahririne göre burada yirmi altý ma-
halle mevcuttu. 1165’i müslüman, 294’ü
hýristiyan, doksan dördü yahudi olmak üze-
re toplam erkek nüfus 1553’e ulaþmýþtý
(tahminen 6300 kiþi). XVI. yüzyýl ortalarý-
na doðru bu nüfus 2232 nefere (10.000 ki-
þi) yükseldi. 1003 (1594) tahrir kayýtlarý-
na göre 1017’si müslüman, 432’si hýristi-
yan ve 139’u yahudi 1588 erkek nüfusu
vardý (yaklaþýk 8000 kiþi). Bu son tarihte
mahalle sayýsý yirmi beþ olup bazýlarý Türk-
çe adlarla anýlmaktaydý. Bu durumda Trab-
lusþam’ýn XVI. yüzyýl boyunca 6-10.000 ara-
sýnda nüfusa sahip olduðu anlaþýlýr. Gayri
müslimlerin ayrý mahalleleri bulunmakla
birlikte birçok mahallede müslümanlarla
karýþýk oturduklarý dikkati çekmektedir.
Yalnýz müslümanlarýn ikamet ettiði mahal-

leler Alagöz, Avniyat, Bâb-ý Aktarak, Cis-
rülcedîd, Esendemir, Kanavât, Nâûre, Sab-
bâgýn, Þeyh Fazlullah, Uveyraniye ve Zuka-
kulhumus idi. Hýristiyanlara ait mahalleler
Kubbetünnasr ile Kaysâriyetülefrenç adla-
rýný taþýyordu. Bu dönemde limandan el-
de edilen vergi geliri 250.000 akçe dolayýn-
da idi; iskelesi için bir kanunnâme oluþtu-
rulmuþtu.

XVII. yüzyýlda Trablusþam ve yöresinde
bazý olaylar meydana geldi. Maraþ Türk-
menleri’nden Seyfoðlu Yûsuf Paþa bazý ka-
rýþýklýklara yol açtý. Canbolatoðlu Ali 1605’-
te onu yenip Trablusþam’da kontrolü ele
geçirdi. Canbolatoðlu’nun katlinden sonra
(1607) Yûsuf Paþa tekrar þehre döndü ve
II. Osman’ýn öldürülmesi üzerine (1622) ba-
ðýmsýz hareket etmeye baþladý. Ardýndan
beylerbeyi tayin edildi ve Ma‘noðlu isyaný
sýrasýnda yerini daha da saðlamlaþtýrdý.
Buna raðmen þehir XVI. yüzyýl sonlarýn-
daki nüfusunu ve fizikî yapýsýný korudu.
1645’te 1039 müslüman, 531 hýristiyan,
otuz sekiz yahudi olmak üzere 1608 ne-
fer nüfusu mevcuttu (8000 kiþi); mahal-
le sayýsý deðiþmemiþti. 1691’de bölgede
Serhanoðullarý güç kazandý; bunlar Dür-
zîler’le iþ birliði yaparak pek çok mukata-
ayý ele geçirdi, fakat güçleri kýsa sürede
kýrýldý.

XVII. yüzyýlda Trablus Limaný daha da
geliþti; 1000 gemi alacak kapasitedeki bu
liman yanýnda Kalavun’un inþa ettirdiði
kule 1521’de Kanûnî Sultan Süleyman ta-
rafýndan tamir ettirilmiþti. Evliya Çelebi
biraz abartýlý olarak limanýn 1000 kalyon
ve 1000 firkate ile kadýrga alacak büyük-
lükte olduðundan bahseder. Fakat liman
aslýnda batý ve kuzey (yýldýz) rüzgârlarýna
açýk bulunduðundan gemiler için çok da

ret merkezi haline geldi ve Doðu Akdeniz’-
de ticaret gemilerinin baþlýca uðrak yeri
durumundaydý. Ýhraç maddeleri içinde
ipekli kumaþlar önemli bir yere sahipti.
Akdeniz ticaretiyle uðraþan devletlerin bu-
rada birer temsilcileri bulunuyordu. Trab-
lusþam, Memlükler döneminde önemli
imar faaliyetlerine sahne oldu; þehirde do-
kuz cami, on altý medrese, beþ han, üç ha-
mam ve bir çarþý inþa edildi. Bunlardan el-
Câmiu’l-Mansûrî / el-Câmiu’l-kebîr (693/
1294), Câmiu Taynâl / Taylân (736/1336),
Câmiu’l-Attâr, Câmiu’t-tevbe, Câmiu’l-Ber-
tâsî ile Tedmüriyye, Þemsiyye, Nûriyye ve
Karatâviyye medreseleri anýlabilir.
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Osmanlý Dönemi. Trablusþam þehri, Ya-
vuz Sultan Selim’in Suriye’ye giriþinden son-
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