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AÇIKLAMA

Bu yazımızda, Bağdat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih
Bölümü Yüksek Araştırmalar Profesö~, Irak İlmi Araştırma Kuru-
mu üyesi ve Şam-Arap Dili Kurumu Uyesi, Dr. Naci Ma'ruf tara-
fından kaleme alınan el-Asaletü el-Hadtlratü el-Arabiyyeti isimli
beşyüz sayfalık Arapça te'lif eser (Beyrut-Lübnan, 1975, Sakafe
Yayınevi, gözden geçirilmiş, Have1i, 3. baskı) in, "Giriş" bölümü-
ni;in tercümesini vereceğiz. Ancak eserde, Giriş'ten önce yer alan
"Ithaf' kısmının da tercümesini verdikten sonra, bir bütün olarak
Giriş'in tercümesine geçeceğiz.

Tercümemiz sırasında, yazara katılamadığımız bazı hususlarda,
yeri geldiğinde dip notlarımızda işaret edilecektir. Orijinal.in sayfa
numaraları tercüme metnin sol tarafında satır başlarında gösteril-
miştir.

s.5 - İnsanları karanlıktan aydınlığa çıkaran insanlığın elçisi, beşe-
riyetin yol göstericisi, insanın insan olduğunu ve insanın insanlığı-
nın Adem'den geldiğini itiraf edene,

- Söz ve uygulamalarıyla bütün dünyada özgürlük, kardeşlik ve
eşitlik temelini ilk getirene,

- Çalışmaya davet eden; yoksulluk, hastalık ve cehalete karşı
güven altına alana,

- Köleleri özgürleştiren ve toplum içinde saygın bir üye kılana,
- Öndört asır önce, insanın ve hayvanın haklarını kanunlaştıra-

na,
- Kadının, hayatın bütün yönlerindeki hakkını sağlayana,

* Ankara Üniversitesi İlatıiyat Fakültesi İsHim Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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- Meşverete, ilme ve akılcılığa davet edene,
- Merhameti, adaleti ve barışı müjdeleyene,
- Arapları haysiyet sahibi ve hatırı sayılır bir millet kılan il-

hamcı düşünceye,
- İslam Arap Medeniyeti'ne taklid, donukluk ve bağımlılık ye-

rine, onurlu, yenilikçi, yaratıcı ve bağımsız bir kimliğe bürünmesini
sağlayan yaratıcı düşünceye,

Koreyşli Arap Peygamberil Efendimiz Hz. Muhammed Resu-
lullah ve temiz ailesi, soylu ve şerefli ashabı ve tabiine ithaftır.

Şimdi de "Giriş"in tercümesine geçiyoruz.

Esirgeyen, Bağışlayan Allah'ın adıyla

GİRİş

ARAP MEDENİYETİNİN KÖKENİ

Arap Milleti, Cahiliye Devri'nde başlayıp, hızlı bir şekilde, İs-
lam'da büyüyen; Bağdat Abbasi hilafeti sırasında Kurtuba Emevile-
ri'nde; Kahire'de, Fatimiler döneminde; Asya, Mrika ve Avru-
pa'daki muhtelif İslam Devletleri dönemlerinde; zirveye ulaşan, asil
bir medeniyet olarak kabul edildiğini rahatlıkla söyleyebileceğimiz
bir uygarlığa sahiptir. Aynca şunu söyleyebiliriz ki, bu medeniyet
taklitçi, veya bağımlı, ya da uzantı (eklenti) bir uygarlık değildir;
zira taklit, asaleti engeller; bağımlı bilgi ise gerçek bilgi sayılmaz;
uzantılık ise zillet ve boyunduruğu gerektirir.

İslami Arap Medeniyeti ve vicdanının canlı kalması, düşünce.::
sinin aydın olması, insanların yararına yaratıcı olması ve bu yaratı-
cılığını koruyabilmesi, insanlığın mutluluğundan sayılabilir. Bu
medeniyet, hiçbir zaman taklitle öğünmemiştir. Zira insanın, başka-
sının sahip olduğu ile değil, kendisinin sahip olduğu ile öğünmesi
gerekir. Hadis-i şerifde şöyle geçmektedir: "Bir kimse, ancak ken-
disinin sahip olduğu ile var olabilir. Ben insanlarla beraberim. An-
cak insanlar iyilik yaparsa iyilik yaparım. Onlar kötülük yaparlarsa
ben de kötülük yaparım. Ancak içiniz rahat etsin. Zira insanların en
iyisi, iyilik yapanları; kötülük yapanların da kötülüklerinden sakı-

ı. Yazar, metinde Hz. Muhammed (A.S.) için, "Araplann Peygamberi" ifadesini
kullannuştır. Oysa Hz. Muhammed, tüm insanlığın peygamberidir. Zira kur'an'da Hz.
Muhammed için "Ey Muhammed! Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik" bu-
yumlmaktadır. Kur'an, Enbiya (XXI) Suresi, ayet: 107 (Çeviren)
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s.B nanlardır"2. Bu soylu Arap Medeniyeti'nin siyasi ve ma'nevi olmak
üzere, her iki yönden de dahi bir kişilik, özel hükümler, eski ve
yeni medeniyetlerin tümünden ayırt edilebileceği mükemmel ka-
nunları vardır. Zira; prensip, metod ve inançlarıyla, bütün dünyada-
ki prensip, metod ve inançlardan ayrılmaktadır. Ne siyasi metodla-
rı, batının demokrasisi gibidir; ne de arazi tekeli özelliğine sahiptir.
çünkü Araplar, Avrupa'nın tanıdığı ikta (arazi düzeni) düzenini ne
Cahiliye Devrinde, ne de İslami Dönem'de tanımışlardır. Arapların
tanıdığı düzen; sosyal eşitlik, yoksulluk, hastalık ve cehaletten ko-
runma yönünden modern sosyalizmden daha üstün ve daha mü-
kemmeldir. Arapların diğer yasaları da ne Marksist veya Komünist-
liktir; ne de Nazi veya Faşistliktir. İnsan haklarını ilan eden,
insanları kölelik ve boyunduruktan özgürlüğe kavuşturan (teorik ve
pratik olarak), özgürlük, kardeşlik ve eşitlik prensiplerini onlara ba-
ğışlayan dünyadaki ilk medeniyettir. Bu sistem, ne sosyal sınıflan-
dırmaya, ne de fanatik milliyetçiliğe inanmaktadır. Tam aksine,
kendine özgü bir düzen üzerine kurulmuştur. Bu düzen, modern
inanç nitelikleri ve dünyada tanınan düzenlerin hiçbirine uymamak-
tadır. Zira, sözkonusu düzen ve inançların içindeki en güzel nitelik-
ler, İslamiyette yer almaktadır. İslamiyetteki yasalar ise, semavi şe-
riata dayalıdır. Esasında İslamiyet Arap Medeniyeti'nin ve gerçek
Arap maneviyatının en büyük temsilcisidir3• Hatta şu ana kadarki
Arap medeniyetlerinin en mükemmelidir. Bu medeniyet içerisinde
gerçekleşen peygamberlik müessesesi ise, bu medeniyetin en belir-
gin özelliğidir. Bunun içindir ki, İslamiyet ile Arapçılık, kendi ara-
larında yardımlaşır ve biribirlerine destek olurlar ve biri, diğerinden
ayrılmaz. Belki de herhangi bir Arap, Arapçılığında ileri giderse,
müslümanlığa daha yakın olur'. Herhangi bir müslüman da müslü-
manlığında ileri giderse, Arapçılığa, hatta Araplığa yakın olur. Şa-
yet Araplar, Arapça'yı konuşan İslamiyeti kabul eden tüm Arapları
kapsıyorsa ve siyasi yönden Arap idaresi altında iseler ve onları tek
islami kültür topluyorsa, bu durumda, Arap milleti içinde ister ya-
bancı, isterse Arap dili veya İslami kültürü kapsayan, tüm Arap un-
surlarından olan ilim, edebiyat ve sanıatın ilk lider ve kaşiflerinin
çok sayıda olduğunu görürüz.

2.
3. Hiçbir medeniyet, kendi kendine yetinemez. Nev-i şahsına münhasır su-i generis

(özel) değildir. Medeniyetler arasında, mutlaka karşılıklı etkileşim vardır. Medeniyet, ba-
şından itibaren tüm insanlığın ortak malıdır. Yalnızca bir .kavmin, milletin malı değildir
(Çev.).

4. Yazarın bu fikrine katılmak mümkün değildir. Çünkü İslam'da kavmiyetçilik yok-
tur. Aynca İslam'da ruhbmiyet de yoktur (Çev.).
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Arap Medeniyeti, o kadar güçlü ve sağlamdır ki, asırlar boyu
s.9 devam etti ve sonsuza kadar da devam edecektir. Bu sağlamlığını,
milletler arasındaki orta bir coğrafi konumda bulunmasına borçlu-
dur. Ne doğudaki Hindistan ve Çin Medeniyetleri, ne de batıdaki
medeniyetler gibi, 4ünyanın iki uç noktasındaki medeniyetlere ben-
zememektedir. Bu Islami Arap Medeniyeti öyle bir dereceye ulaştı
ki, tarihte ilk defa din ile devleti birleştirmeyi gerçekleştirdi. Aynı
zamanda ilim ile dini de birleştirince, insanlann inanç ve güvenleri-
ni de sağlamış oldu.

İnsanlara eziyet etmek yerine, kendilerine, inançlanna ve va-
tanıanna gelen eziyeti uzaklaştırmak ve başkalanna musallat olup,
köle etmeyi engellemek; insan haklannı söz ve amel ile ilan etmek
ve banşı sağlamak için savaşı meşru' (mübah) kılmıştır. Arap me-
deniyetinin kendine özgü bir ideolojisi vardır. Arap halkı günümü-
ze kadar, bazılannın zannettiği gibi, boşlukta değil, prensiplerinin
zenginliği içinde yaşamaktadırlar. Prensip, düzen ve teorileri başka-
lanndan almaya ihtiyaçlan yoktur. Zira Araplann, geçmişte ve gü-
nümüzde kendilerine özgü hüviyetleri (kimlikleri), müstakil kişilik-
leri, asil (soylu) prensipleri, asırlar boyunca deneyimleri, dinleri ve
gerçek yaşamlanndan doğan, yaratılış ve karakterlerine uygun dü-
zenleri vardır. Arapların islami medeniyetleri içinde, felsefi düşün-
ce demek olan hikmet ile şer'i ilimler birleşmiştir. Yani, şeriatı, fel-
sefeleştirmişlerdir. Felsefe ve ilimleri şeriata sokabilmişlerdir. Zira,
insanın mükemmelliği, akıl ve ilim iledir. İslam'ın bu medeniyette-
ki amacı, insan nefsİni terbiye etmek, yüce ahlakla onurlandırmak,
sevgi bağlannı kuvvetlendirerek olgunluğa erdirmek, insan varlığı-
nı yüceltmek, hayata açılmak, siyasal ve sosyal reformlar yapmak,
beşeriyeti; maddeye ibadet yerine manevi işlerle uğraştırmakla, ka-
ranlıktan kurtarmaktır.

İnsanoğlu, bütün bunlara dünyada sahip olabilmesi için, "Ey
insanoğlu! Sen Rabb'ına kavuşuncaya kadar çalışıp-çabalarsın. So-
nunda O'na kavuşacaksınııs ayetinin belirttiği gibi, İslamiyet'in em-
rettiği sürekli çalışmayı yapmalıdır.

B.elki de bazılan, Arap Medeniyetini, batı ve doğu medeniyet-
lerinin bazı sıfatlanyla bağdaştınrlar ve yetersizliği ile geri kalma-
sını, medeniyeti kabul etmeye hazır olmadıklannı ve kendİ kültür-
lerine şiddetle bağlılıklannı buna bağlarlar. Böyle yapmalannın
sebebi, hiç şüphe yok ki, İslami Arap Medeniyetinin düzeni, yüce

5. Kur'an, İnşikak (LXXXIV) Suresi, ayet: 6 (Çev.).
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örnekleri, soylu karekterleri ve ilim, edebiyat, sanat ve ahlaktaki sa-
yısız yeniliklerine karşı derin bir cehalette oldukları içindir.

;.10 Batılılar, her ne kadar medeniyetlerini bize borçlu olduklarını,
birçok parlak dönemlerimizde dünyaya yaydığımız düzen ve pren-
siplerin çoğunu, "modem çağın yenilikleri" diye, bize Hideedip, in-
kar ediyorlarsa da, Arapların yüce örnek ve prensiplerle dolu bir
kültüre sahip olduklarını unutuyorlar. Aynca unuttukları bir başka
şey de, İslamiyetin, doğruya doğru, eğriye eğri demesiyle de hiçbir
kınamayı üzerine almayacağını da akıl edememişlerdir. Yine Arap-
ların; şerefli bir tarihle İslam dinini, Arapçayı, Arap hattını, özgür-
lüğü, kardeşliği, eşitliği, insan haklarını ve nereye gittilerse birlikte
götürdükleri diğer yasaları bütün ülkelerde, şerefli bir tarih ve güzel
ahlaklarıyla tebaruz ettiklerini de unutmuşlardır. Araplar, diğer mil-
letleri kalkındırdıkları ve onları hayata bağladıkları gibi, bütün dün-
yada ahlak ve ilmi de yaymaya çalıştılar. Avrupa'da görülen özgür-
lük, siyasi ve ilml, bütün alanlarda sömürgecilikten kurtulması ki
devrim olayları, birçok yönü ile Araplara, güzel İslaml esintilere ve
eski çağlardaki parlak kültürlerinin aydınlık ufuklarına borçludur.

Şüphe yok ki zamanımızda Arapların, fırtınaların esip, her tara-
fı sarstığı; zillete düşmüş haysiyetin, insanlığa geri iade edilmesin-
de, büyük rolü vardır. Milletlerin elemlerini okşayarak ve yaralarını
yeniden sararak, henüz vakit varken doğu ve batı blokları6 arasında-
ki dengeyi sağlamaya çalışmak için fırsat bulunmaktadır. Bu da an-
cak, Arap milletinin müstakil kişiliği, kişilerin iyi ve kötü oluşları-
na olumlu bakışı, bu işlerin bizler için yararlı ve zararlı olanlarının;
kültürümüz, tarihimiz ve tabiatımıza aykırı düşmeme esasına daya-
narak, hayat tecrübelerimizden doğanını, Arapların İslam Dinini te-
sis ettikleri ve muhtelif kültürel düzenlerini kurdukları zaman, dün-
yanın onları izledikleri ve milletlerin onlara itaat ettikleri
beşeriyetin onlarla islah olduğunu, bunu da özellikle düşünce birli-
ği, kültürel, dini, siyasi ve milli birlikteki etkin bir vesile saydığı
Kur'an-ı Kerim dili olan Arapça'yı yaymak için çaba harcadıkları
esasına dayanarak varlığını dünyaya kabul ettirebilir. Bunu gerçek-
leştirmek, ancak yukarıda saydıklarımızla olur. İşte bu nedenle
Arapçayı, gölgelendikleri tek bayrak olarak göstermiştir.

s.ll Arap medeniyetin kimliğine gelince, diyebiliriz ki, Arap Mede-
niyeti, taklide tenezzül etmemiş, bütün gücüyle ve düşünce potansi-

6. Bugün artık Doğu Bloku'ndan söz etmek mümkün değildir. Çünkü iflas etmiştir,
yıkılmıştır (Çev.).
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yeli ile, ilmin bütün dallarında yaratıcılık, yenilik, buluş ve ustalığa
yönelmiştir. Bunun için başkalarından istifade ettiğine işaret etmek
gerekmektedir. Zira, yararlandığı bu bilgiler, taklid ve donukluğu
bir tarafa atmak şartıyla ve diğer milletlerin tecrübelerinden fayda-
lanma ve canlılığa delalet etmektedir.

Zira, taklid ve donukluğu bir tarafa bıraktıktan sonra, yararlan-
dığı bilgilerle yetinmemek şartıyla milletlerin tecrübeleri~den aktif
bir şekilde istifade ettiğini gösterir. Bu konuda Arapların, Islam Di-
ni'nin usülünü, hiç kimseden almadıklarını, aksine, Allah'ın vahiy
yoluyla gönderdiği Resül-i Ekrem'den aldıklarını zikretmemiz ge-
rekmektedir.

Yine Araplar, ne Arap dilini, ne de yazısını başkalarından al-
mamış8, soylu ahlak ve yüksek seviyelerini, hiç kimseden esinlen-
memişlerdir.

Allahu TeMa'nın her iki alemde emaneti yükletmeyi seçtiği bu
soylu milletin9 işi, Arapların, bu mesajı yerine ulaştırmayı ve insan-
lığın seviyesini en üst düzeye yükseltmedeki ehliyetlerine en büyük
delildir. Ote yandan çok önemli ve tehlikeli bir husus daha vardır.
ki, o da bizim medeniyetimizi düşmanlarımızdan ne düşünce yoluy-
la, ne de kültürüm/üze mahsus bir anlamayla almak istemiyoruz.
Bunun için, Arap Medeniyeti'nin kişiliğini göstermek için-insani,
tıbbi, matematik, tabiat ve astronomi bilimlerine birşeyler katmanın
soyluluğa delalet etmesi itibariyle, diğer medeniyetlerin tanı yama-
dıkları yeni konuları dünya medeniyetine ve ilme kattıklarını zik-
retmek isterim. Aynca Arap Medeniyeti'ni, kendisinden önce ve
sonra gelen medeniyetlerle karşılaştırmak isterim. Arap keşif ve
icadıarının, kendilerinden önceki milletlerin yanlışlarını düzeltme-
lerinin, Arap milletinin dünya medeniyetine olan önemli medeniyet
katkılarından sayıldığı muhakkaktır.

İster kişisel incelemelerimde, araştırmalarımda ulaştığım; ister
başkalarından yararlanarak kaydettiğim tüm araştırma ve fıkirle-

8. Eski çağlardan bugüne dek Araplar'ın kendi buluşlan olan bir alfabelen yoktur.
Yazıyı ilk kullanan Araplar, Yemen Araplandır. Eski Yemen uluslan, önceleri, kuzeyden
yani Mezopotam'yalı, Sümer, Babil, gibi uluslardan aldıklan çivi yazısını kullanmışlardır.
Daha sonra bu yazıyıbırakıp daha kolay ve pratik olan, Fenikeli'lerin Ebced alfabesini al-
mışlardır. Bu Fenike yazısı Mainliler elinde gelişmiş ve bu gelişmeden de Seba, himyer
ve Habeş yazısı çıkmıştır (Prof. Dr. Neşet çağatay, ]00 Soruda islam Tarihi, İstanbul
1972, s. 97) (Çev.).

9. Allah katında bütün insanlar eşittir. Ancak, Kur'an'da Hucurat (XLIX) sOresi,
ayet: l3 "Şüphesiz, Allah katında en değerliniz O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır"
buyurolmaktadır (Çev.).
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rimde konuya sadık kalmaya çalıştım. Bu nedenle, çoğu zaman bu
fikirlerin bazılarını tartışmaya, araştırmaya ve her yönüyle ele al-
mayı gayret ettim. Geri kalan fikirlerin bir lqsmını da kullanmaya,
veya reddetmeye, ya da tartışmaya çalıştım. üzellikle de yayınladı-
ğım kitap, bildiri ve araştırma gibi eserlerimin bir kısmında, ulaştı-
ğım özel fIkir ve araştırmaları aldım. Diğer taraftan, kendi milletle-

s.12 rinin cehalet ve taassubunu kabul eden, Arap Medeniyeti'nin kıy-
metini bilerek onun değerini, canlılığını, enginliğini, çeşitliliğini
öğen, ölçülü batılı bilginler ve müsteşriklerden araştırmacılarının
fikirleri doğrultusunda, batı ve doğu milletleri üzerinde büyük tesiri
olduğunu işaret etmeye çalıştım. Benim bu fIkirleri, onlardan alma-
mın sebebi de medeniyetimize, dinimize olan bağlılığımızdan dola-
yı, bu görüşte taraf tutmadığımızı göstermek, aynca Avrupalıları
kendi dilleri, ağızları ve kalemleri ile, onları suçlamak ve kendileri-
ni bizim medeniyetimizin hakkını vermeye ve kendi medeniyetleri-
ni yermeye, bizzat kendilerini tanık tutmak içindir. Hem medeniye-
timizi, batı medeniyetini araştınrken çok az yerlerde ve zikrettiğim
batılı bilgin ve müsteşriklerin değinmedikleri konularda, Arap ve
müslüman araştırmacıların fIkirlerine yer verdim.

Daima Müslüman Arap insanını, Arap ve Müslümanların ken-
dilerinden şüphe etmeleri hususunda ve dinleri, tarihleri ve mede-
niyetlerini kötüleme hususunda; müsteşriklerin, ırkçıların, yahudi-
lerin ve misyonerlerin etkilerine karşı uyarmaya çalıştım. Başka
milletlerin eğitimi ile eğitilmeleri, ülke ve dinlerinin değerini kay-
betmesi, değerli gördükleri milletleri ve soylu geçmişlerini unutma-
ları için, yaratıcı ve yenilikçi güçlerinde onları şüpheye düşürmüş-
tüm. .

Dikkat edilecek bir diğer husus da: kitabın kapsadığı düşünce-
lerin tamamı; ya eski Arap bilginleri veya çağdaş, ya da müsUiman
ve batılı araştırmacılardan aldığım fIkirlerden; ya da Yüksek üğret-
men ükU;lu (Eğitim Fakültesi), Kraliçe Aliye Fakültesi .{KIzlar Fa-
kültesi), Ilahiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Bağdat Universitesi
Yükse~ İslam Araş~ırmalar Enstitüsü, Cami'a Fakültesi, Mustansı-
nyye Universitesi Islami Araştırmalar Fakültesi ve İmam A'zam
Fakültesi'nde 30 yılı aşkın bir süre ile Dekan, Profösör, konferans-
çı; E4ebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde master ve doktora ve Bağ-
dat Universitesi Yüksek Araştırma öğrencilerine danışmanlık sıfa-
tıyla, İslam Tarihi ve Arap Medeniyeti konularını işlediğim
sıralarda, yaptığım sürekli araştırma ve çalışmalarımın özel sonuç-
larından oluşmaktadır.
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>.13 Bu fikirler üzerinde; Irak'lı Arap ve yabancı meslektaş ve öğ-
rencilerimle, konuları değişik yönleriyle ele alarak, birçok tartışma-
lar yaptım. Bu fikirlere inanan nesiller veren bir ekol oluşturduğu-
mu rahatlıkla s.öyleyebilirim. O nesil, günümüzde, ülkede en
yüksek makamlara ulaşan mümtaz ve seçkin öğretmen ve üniversi-
te hocalar kadrosunu oluşturmaktadır. Yetiştirdiğim bu elemanların
küçü~erinin büyüklerine ayak uydurmalarını sağladım. Böylece,
Irak Universiteleri, resmI, yarı resmI, özel fakülteler ve daireler, bu
düşünceleri taşıyan öğrencilerimle dolm~ştur. Bizzat benden ders
almayanlar; Edebiyat Fakültesi Dergisi, Pahiyat Fakültesi Dergisi,
Yazarlar Dergisi, Kalem Dergisi, Yeni Oğretmen Dergisi, Nesiller
Dergisi, Islam Kardeşliği Dergisi, ıslamiyet Dergisi gibi, Irak'ın
önde gelen dergilerinde ve bazı gazetelerinde veya yıllardır Irak
Radyosu'ndaki konuşmalarımda, televizyon'da yaptığım kültür, me-
deniyet tarih~ konuları~daki açık oturumlarda: Avrupa'ya ve özel-
likle Fransa, Ingiltere, Ispanya (Endülüs Adaları), Sicilya, Akdeniz,
İtalya, Yunanistan, T*kiye, Suriye, Lübnan, Filistin, Tunus, Hicaz,
bazı Arap Körfez Ulkeleri'ne yaptığım sayısız seyahatlerimde
Arap, müslüman ve yabancılara verdiğim bilgilerden, İslam Tarihi
ve Arap medeniyeti hakkındaki, yalnız veya başkalarıyla birlikte
te'lif ettiğim kitap ve tebliğlerimde, çeşitli dönemlerde ilgili sorum-
lulara ilettiğim hatıra, öneriler ve düşüncelerimi, araştırmalanm,
makalelerim, tebliğlerim veya kitaplarımdan oluşan te'lif eserlerim-
den bilgi edinmişlerdir. Söyleyebilirim ki, te'lif ettiğim her kitap,
tebliğ ve araştırma, makale ve yukarıda zikrettiğim konuşmalarım-
da; muhakkak elde ettiğim yeni bir fikir vardır. Dikkati, bize ve uy-
garlığıffilzın zenginliğinin önemine çekmişimdir.

Bu kitabı yazmaya başlarken, kültürümuzün en büyük iki te-
melini oluşturması itibariyle, Allahu Teala'nın (c.c.) kitabı Kur'an-ı
ve (Hz.) Peygamber'in (S.A.V.) sünnetini daima göz önünde bulun-
durdum. Arap yarımadası'ndan çıkmadan ve dünya ülkelerine ya-
yılmadan önce ıslamiyet'in yaşadığı Arap ortamına muttali olmam
için, İslamiyette ve İslamiyet'ten önce Arapların yaşam biçimi ile
ilgili birçok konuyu, ayet ve hadislerden iktibas ediyordum. Aynca

8.14 Arap ~lletinin gerçek yönünü, dilini, üzerlerindeki İslamiyetin et-
kisini, Islamiyeti yaymak için ResOI-i Ekrem (S.A.V.) ve ashabının
harcadığı olağanüstü çabaları, Allah'ın (c.c) dininin ellerinde yayıl-
dığı Arap milleti kültürünün, bütün dünyada eriştiği soylu sonucu
elde edebilmek içindir. Bu nedenledir ki, söz konusu kitapta, araş-
tırdığım konuların her biri ile ilgili olan ayetlerin bir dökümünü
vermeye çalıştım.
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Bu kitabı yazmamdaki amaç, Allah'a (c.c.), Arap milletine, İs-
lam Dini'ne, insanlığa, güzel karakter ve güzel ahlak ve iyi işlere,
İslamiyet'in (bütün insanlığı) davet ettiği şerefli niteliklere inanan
bir Arap nesIini oluşturmaktır. Bunları yapmamın sebebi de, yeni
yetişenlerin, İslam Dini'ne rağbet etmeleri, Arap Tarihi ve Medeni-
yeti'ne karşı bilgisizliklerini ve İslamiyetin insanı değerini bilme-
diklerini gördüğüm içindir.

Aynı zamanda bu kitabı ortaya koymaktaki başka bir amacım,
Fransız Dr. Le Bonn ve ölçülü diğer batılıların da karar kıldıkları
gibi, tüm dünya medeniyetlerinden daha çok insanlığa hizmet eden
bu parlak medeniyetten doğan fevkaıede şanı hakkındaki yabancıla-
nn da [ıkirlerine ve kendi soylu kültürlerine vakıf olmalarını ve
Arap devletinin insanlığın medeniyetinin eşiği olduğunu, yetişen
Arap nesline sunmaktır.

Aynca, bu verdiğim bilgilerin ışığında, yaşadığımız çağda me-
deniyetlerini kurmaları, ithal edilen ve bize geçen prensiplerin bas-
kısı altında kalmadan ve yolu kaybetmeden önce, kıymeti bilinen
bir ümmet olmamız itibariyle, kendimize uygun prensibi vurgula-
maya çalışırsak, Arap ümmetinin, modem dünya medeniyetini kur-
madaki önemli rolünü tekrar oynayabileceği itibariyle; atalarının
da sunduğu her türlü iyi hizmetlerle, insanlığa hizmet edebilmeleri-
ni sağlayabilmek içindir. Ancak bu işin tamamlanması, bizlerin, di-
nimizin, psikolojimiz, ahlakımız ve medenı kültürümüzle uygun
olan prensiplerini tanımamızla olur. Bu sebeple işlerimizi yoluna
koymak için, genel hatları gözden geçirme esasına ve bize uygun
temel kurallan tespit etmekle, söz konusu prensiple parlak düzene
insanları yeniden davet etmekle ve bütün insanlara bu işin önemini
açıklamakla ve insanları açık bir Arap dili ve inançlı bir İslam dü-
şüncesi ile yeniden insanları uyarmaları için Arapları güçlendirmek
gerekir. Böylece Araplar, insanların beklenen ümidi ve tekrar aıem-

s.lS lere rahmeti olsunlar. Zira yüce Allah (c.c.) dinini, Alemlere yay-
maları ve insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için, bizzat
Arapları seçmiştir. Araplarıı:ı ve onların dışındaki müslümanların
üzerine yüklenen bu görev, ıslamiyet ayakta durdukça ve Kur'an-ı
Kerim okundukça devam edecektir. İslamiyetin yüceliği, ancak
Araplar iledirıo. Zira Araplar, İslamiyetin temel unsuru olduğu gibi,

ıo. Hz. Peygamber (S.A.V.) "Arab'm Acem'e, Acem'in Arab'a üstünlüğü yoktur. Üs-
tünlük takvadadır" buyurmuştur. Hz. Peygamber, Mekke'de Araplann içinden seçilmiş ve
O, Arapça konuştuğu için Kur'lin-ı Kerim, Arapça olarak gönderll~tir. Kur'lin Arapça
olduğu için, Arapça kutsal sayılmaz. Aynı şekilde Türkçe gönderllseydi Türkçe de kutsal
sayılmazdı. çünkü Allah yalnız Arapça bilir diye bir iddiada bulunulmaz. Zira Allah, seç-
tiği kulunun dilinde kitabını göndermiştir. Allah Dilvud Peygamber'e Zebur'u, Hz.
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Arapların da, ancak İsHlıniyet ve Müslümanlar'la yükselmesi söz
konusudur, çünkü Müslümanlar bugün için, dünyada ve siyaset
çevrelerinde itibarı sayılan bir gücü oluşturmaktadırlar.

(Kitabın) bu ve bundan önceki baskılarında, siyasi ve askeri
konulara girmemeyi amaçladım. Ancak, zorunlu bazı münasebet-
lerle bu konulara da kısaca değindim. Ne var ki, aşağıda tespit etti-
ğim medeniyet konularını, geniş bir şekilde ve detaylı olarak ele al-
dım:

- Arap uygarlığının varlığı,
- İslaıniyetten önceki dönemde de Arap uygarlığının köklü ol-

duğunun pekiştirilmesi,
- Aynca İslaıniyette de hayatın bütün muhtelif yönlerini insani

açıdan kapsayan gelişmenin, ilerlemesinin, yaratıcılığın, yenilikçili-
ğin de kanıtlanması.

Hiçbir kimsenin ne bir kitabında, ne de bir makalesinde, araş-
tırmadığı uygarlık konularında, detaylı araştırmalar yapmak, benim
sürekli kullandığım metoddur. Birçok insanın, Arapların mahstilü
değil de batı mahsı11üolduğunu sandığı konuları ele aldım. Bu me-
todumu daha iyi açıklayabilmek için, şu aşağıdaki örnekleri verebi-
lirim.

Birinci olarak: İlk, orta, ve yüksek tahsiliıniz sırasında, özgür-
lük, kardeşlik ve eşitlik prensipleri ile, kölelerin hürriyetlerine ka-
vuşturulmasını, 1789 yılında gerçekleşen Fransız Devriıni ve onun
büyük sonuçlarına bağlamak şeklinde okuttular, öğrettiler ve yo-
rumladılar. Kaldı ~ bu prensipler, batıya Fransa'ya doğudan geç-
ıniştir. Arap ve Islam ülkeleri ise, bu fIkirlerin tesiri altında ka-
lan diğer ülkelerin dışında yer alıyorlardı. Ancak ne ilkokul, ne
orta-lise, ne yüksek okul hocaları, bunları bize zikretıniş, ne de bu
soylu prensiplerin Fransız devriıninden oniki asır önce İslaıniyet'in
getirdiği prensipler olduğunu hiçbir kitapta okumadım. Buna daya-
narak bu prensipleri, Kur'an-ı Kerim'i birinci kaynak; yüce Pey-
gamber'in hadislerini (sözlerini, amellerini, fıkirlerini) ikinci kay-
nak; sahabi, fakihler (fıkıhçılar) ve halifelerin kanunlaştırdıklannı

s.16 üçüncü kaynak edinerek, iki büyük bölümde araştırmaya çalıştım.
Pratikte uyguladığım bu canlı konuları, diğer ınilletlerdekilerle kar-

Musa'ya Tevrat'ı İbranice indirdiği halde, İsa Peygamber'in yaşadığı sıralarda <> bölgede
Aramca konuşulduğu için İncil'in orijinali Aramca'dır. Yoksa herhangi bir dilin kutsallığı
söz konusu değildir" (Doç. Dr. İsmet Kayaoğlu, lsliim Kurumları Tarihi, Ankara 1980, s.ıo).
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şılaştınnca, İslamiyetin, dünyada ilk: din olarak, bu kanunları ön-
dört asır evvelinden getirdiği sonucuna ulaştım. Bu kanunları, hali-
feler ve devlet adamları, İslamiyetin başlangıcında, Emevı hilafeti
sırasında, ~bbasiler döneminde ve Asya, Afrika ve Avrupa'da bulu-
nan diğer Islam devlet ve devletçikleri, söz ve mı olarak uygula-
mışlardır.

ikinci olarak: Bizim, hocalarımızdan ve modem eserlerden öğ-
rendiğimiz kadarıyla iş düzeni, işçi ve çiftçilere gösterilen ilgi, fa-
kirlik, hastalık ve cehalete karşı alınan sosyal önlemlerin, batı uy-
garlığından alınan konular olduğunu öğrendik. Bu konu ile ilgili
olarak, son zamanlarda, genelolarak sosyalizm veya fakirliğe karşı
mücadeleyi amaçlayan İslam Sosyalizmi hakkında yayınlanan çok
az sayıda araştırma ve makalel.ere rastladık. Buna dayanarak 1?52-
1958 yılları arasında, Bağdat Dahiyat Fakültesi Dekanı iken, Isla-
miyet'de sosyal sigorta prensibini araştırmaya çalıştım. Buna da
sosyal kefalet (güvence) ve sosyal garanti adım verebiliriz. Yalmz-
ca kefalet fakirliğe karşı sosyal güvence konusunda değil, fakat ay-
m zamanda İslamiyette çalışma, hastalığa ve cehalete karşı sosyal
güvence konularında da önde gelen Arap eserlerinden önemli bilgi-
ler edindim. Aynca, Irak Hükümeti Radyosu'ndan bu konularda,
çok sayıda konuşmalar yaptım. Bunlann yanında, Bağdad'da tanı-
nan muhtelif dergilerde, sayısız makale ve araştırmalar yayınladım.
Bunlara dayanarak tüm bu konuları, uygarlığımızın eşsiz buluşları-
m ve batı uygarlığının farkına varmasından asırlar önce, insanlığın
mutluluğu için İslamiyetin getirdiği (yüce) kanunların var olduğu-
nu, araştırmacıların bilmeleri için geniş bir şekilde ele aldım.

Üçüncü olarak: Arada-sırada ve özellikle de İslamiyet'in ba-
nşçı düşünce taşımadığım, demokrasiye eğilim göstermediğini; in-
sanı, ilmi ve aklı düşünce taşımad~ğım iddia eden musteşnk, misyo-
ner ve ırkçıların kitaplarında: ıslamiyet'e, müslümanlara, Arap
uygarlığı ve bu uygarlık sahiplerine şiddetli saldınları okuyorduk.

Bunun için, Arap uygarlığımn meziyetleri (üstünlükleri) ve İs-
lamiyet'teki yönlerini kısaca anlatmaya çalıştım. Böylece muhtelif
konuları temsil eden ayetleri saydım. Bütün bu saydığım ayet ve
hadislerden, yalnızca Araplar ve Müslümanlar için değil, tüm beşe-

s.l? riyet için lüzumlu insanı, barışçı, demokratik, aklı ve ilmi düşünce-
lerin İslamiyet'te bulunduğunu ortaya çıkardım. böylece görüyoruz
ki Kur'an-ı Kerim; ilim, barış düşünce, demokrasi ve şura kelimele-
rini zikrettiği yüzlerce ayetinin yanısıra; alemler, insan, ademoğlu
ve kul kelimelerini de defalarca tekrarlamıştır.
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Dördüncü olarak: Arap Yarımadası'na, Arapların ana yurdu
(menşei) ve asıl toprakları olduğunu kabul ederek, şu hususu vur-
gulamanın yerinde olacağına karar verdim: "Orada yaşayan herkes
Araptır ve oraya bağlıdır. Oradan öncü veya hicret, ya da dalgalar
(gruplar) halinde çıkan herkes de Arap'tır. Arap uygarlığının, Fira-
vun'lar ve Mezopotamya uygarlığı kadar eski olduğunu ifade eden
en güvenilir fIkirleri ele aldım. Aynca Arap devletlerini, Yunan ve
Bizans devletleriyle çağdaş olduğunu; uygarlıkları ise, en eski uy-
garlıklarla boy ölçüşür. Bunu gösteren en basit deliller, Arap dilinin
kuvveti, Cahiliye Şiiri'nin güçlülüğü, Yemen Hadramavt, Umman,
Hicaz ve Mezopotamya ve hatta Arap Yarımadası'nın ortalarında
bulunan Arapların eski eserleridir. Bunun için bu adanın önemini,
hem İslamiyette, hem de İslamiyetten önce olmak üzere, ortaya çı-
karmaya özen gösterdim. Aynca, her ne kadar bazılarının ifadesine
göre, (bu ~serler) kumlar altında yok oldu ise de, Araplar'ın devlet-
lerini ve ıslamiyetten önceki dönemlerde Allah'ın (c.c.) emanetini
taşımak için ve mesajını tüm dünyaya açık bir Arapça ile ulaştır-
mak ve beşeriyetin hidayeti ve insanlığı karanlıktan aydınlığa çı-
karmak için yüklediği seçiminde görülmektedir.

Arap uygarlığının, İslamiyetten yirmi asır evvelinden kurulma-
sı ve Arap Yarımadasında yaşayan Arap milletine bağlı olması ve
Arapların Arapça konuşması, bu uygarlığa "Arap Uygarlığı" adını
vermemizin sebebini açıklayan etkenlerdir. Bunlara ek olarak Pey-
gamber Efendimizin (S.A.V.) Arap, Haşimi ve köken olarak Ku-
reyş'den olması; Kur'an-ı Azım'in indirilen metninin Arapça bir ki-
tap olması, Kur'an-ın getirdiği hükmün aşağıdaki ayete dayanarak
Arapça bir hüküm olduğunu zikredebiliriz: "Böylece Biz Kur'an-ı
Arapça bir hüküm olarak indirdik"ıı.

İşte bu nedenledir ki, Kur'an-ı Kerim, Arap medeniyetinin te-
meli ve hatta en büyük dayanağıdır diyebiliriz. Aynca İslamiyet de,
her ne kadar kimileri inkar ediyor ve onun aleyhinde taassub göste-

s.ı8 riyorsa da tüm müslümanları içine alan daha geniş bire uygarlığın
temeli idi. Hatta İslam dini dışındakiler bile, ne Araplar'dan önce,
ne de Araplar'dan sonra, yönetimi altında kaldıkları milletlerden ya-
rarla!1dıklarından daha çok, İslam'dan fayda görmüşlerdir. Bunun
için Islam yönetiminden (isteyerek) razı olmuşlardır.

Ulaşarak yazdığım yeni fikirler, topladığım madde ve tasnifle-
rimde izlediğim yol ise, çıkardığım fikirlere ve muhtelif metin, ha-

ı ı. Kur'an, Ra'd (XII) suresi, ayet: 37.
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dise ve olaylardan elde ettiğime düşüncelere dayanmaktadır. Bu ne-
denledir ki çoğu zaman; metinlerle, ayetIerle, hadislerle fıkbi teori-
lerle, bazı tarihi haberlerle; veya özel fikirlere işaret eden, ya da be-
lirli fikirlere delalet eden pratik örneklerle yetindiğimi görürsünüz.
Bazen de irdeleme ve incelemeye yöneldim. Ancak, kitabımda şa-
hit gösterdiğim fIkirler, benim dışımdaki araştıncıların ulaştıkları
fIkirler ise, bunların içeriklerine ve merciilerine, imkan ölçüsünde
sayfa sayfa, hatta paragraf paragraf işaret ettim. Her ne kadar kitap,
500 sayfayı buldu ise de, doğrusunu söylemek gerekirse, Arap Me-
deniyetinin Asaleti gibi önemli bir konuyu kapsayan yalnızca kısa
bir araştırmadır. Zira, diğer uygarlıklar içinde tespit ettiğimiz yön-
lerinin detaylı anlatımı, şumüllü ve ilmi bir şekilde yazılabilmesi,
birkaç cilde ihtiyaç göstermektedir.

Bu çalışmamla ümit ediyorum ki, tüm Arap İslam ülkelerinde-
ki alim, araştırmacı, üniversite ve üniversitelerin önüne, her Arabın,
~er müslamanın insaf sahibi olan her insanın onur duyacağı, soylu
Islam prensipleri ve Arapların şanlarının parlak sayfalarını sunmuş
oldum. Bu konulara gerek duyulduğunda, kolaylıkla başvurulabile-
cek çok sayıda yabancı ve Arap kaynakları ile desteklenmiştir. Ni-
yetim şu ki bu araştırmamı, Araplarda ilim, Edebiyat ve Sanat Ye-
nilikleri isimli bir kitapla tamamlayayım. Bu kitabı; metinler,
açıklamalar ve fikirlerden daha çok fayda sağlanması düşüncesiy-
le, bazı resim ve haritalarla takviye ettim. Kelime ve meşhur1arın

5.19 çoğunu, hataya düşebilirim endişesiyle harekeli olarak göstermeye
çalıştım. Aynı zamanda, doğru bir şekilde anlaşılması için, meşhur
yabancı isimleri hem Arap, hem Latin harfleriyle kaydettim. İslam-
dan önceki ve sonraki Arap ve Müslümanlarla ilgili tarih olayları-
nın tümünde hicrl takvimini kullandım. Miladi tarihi tek başına kul-
lanmak alışkanlığımın dışına çıktım (Çok az yerde yalnızca miladi
tarihi kullandım). Bunu yaparken, bizi kültürümüzden alıkoyan ya-
bancıların edebiyatı, isimleri ve lakabları gibi, kültürlere bağlayan
şuuraltı fIkir ve edebiyat sömürüsünden kurtulmayı amaçladım.
Aynca, bize değil, ancak kendilerine uygun olan siyasi ve sosyal sı-
fat ve lakablarından kurtulmuş oluruz. Bu kitaba, açıklamalar, de-
yimler ve yorumları kapsayan bir "Ek" koydum. Bu ek içinde de-
yim ve kavramlan açıkladım. Aynca, kitap metninin içine
alamadığım tarihi faydalar ve haberleri bu ek kısmına aldım. Bu ek-
te, araştırmacıya kolaylık olsun diye, yorumunu ve açıklamalarını
yaptığım sayfa ve satırların rakamlarını zikrettim. Birinci baskıda,
yer, bölge ve meşhurların geniş fihristIerini verdim. Ancak uzun
olur endişesiyle ikinci ve üçüncü baskılarda bunları zikretmedim.
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Şayet isabet etmişsem, istediğim de bu idi. Eğer hata yapmışsam,
olgunluk ve kusursuzluk, ancak Allah'a (c.c.) mahsustur. Allah
(c.c.) niyetimizi bilir. O, bize yeter ve bizi başanya ulaştıran O'dur.
Son duamız ise; "illemlerin Rabb'ı Allah'adır" şeklindedir.

el-A'zamiyye 1395/1975
el-Mü'ellif
Dr. Naci MA'RUF

Şimdi de, buraya kadar "Giriş" kısmının tercümesini sunduğu-
muz el-EsôJetü el-Hadaratü el-Arabiyeti isimli, bu Arapça te'lif ki-
tabın içeriği hakkında, daha detaylı bilgi verebilmek için, "içinde-
kiler" tablosunda yer alan konu başlıklannı, esere bağlı kalarak,
kendi "Bölüm ", "Kısım" sayfa numaralanyla ve yararlanmada pra-
tikliği sağlamak düşüncesiyle, sistematik şekilde aşağıya alıyoruz:

BÖLÜM: i
CAHiliYE VE iSLAMiYET DÖNEMLERiNDE ARAP UYGARLIGI

(s. 21-70)

1. Kısım: Arap Uygarlığı'nın Geçirdiği Merhale ve Devirler,
2. Kısım: Arap Uygarlığının Karakteri
3. Kısım: Arap Uy'garlığı'nı ve İslamiyeti Araştırmak İçin, Cahili-
ye Döneminin Onemi

4. Kısım: Arap Uygarlığı ve Eski Uygarlıklar Arasında Karşılaş-
tırma

5. Kısım: Arap Uygarlığı ile Modem Uygarlıklar Arasında Karşı-
laştırma

BÖLÜM: II
CAHiliYE DÖNEMi ARAP UYGARllGI (s. 71-160)

1. Kısım: Arap Yanmadası'na Bir Bakış
2. Kısım: Arap Yanmadası Sakinlerine Bir Bakış
3. Kısım: Güney Arap Devletleri
4. Kısım: Kuzey Arap Devletleri
5. Kısım: Kureyş Hükümeti
6. Kısım: Cahiliye Kelimesine Bir Bakış
7. Kısım: Cahiliye Döneminde Arapların ilimleri
8. Kısım: Cahiliye Döneminde Arap Dinleri ve Arap Yanmada-
sındaki Tanrılar



ARAP MEpENİYET1NlN KÖKENİ

9. Kısım: Araplar'ın Uygarlığa Karşı Yetenekleri
10. Kısım: Cahiliye Dönemi Arap Uygarlığı Belirtileri

BÖLÜM:ill
ARAP UYGARllGININ ÜSTÜNLÜGÜ VE ÖZELLiKLERi

(s. 161-228)
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ı. Kısım: Arap Uygarlığı'nın Temelleri ve Unsurları
2. Kısım: Arap Uygarlığı'ndaki Canlılık (Activite)
3. Kısım: Arap Uygarlığı'nın Kapsamı
4. Kısım: Arap Uygarlığı'nda İslamiyet'e Karşı Sadakat
5. Kısım: Arap Uygarlığı'nın İnsancıl Yönü
6. Kısım: Arapların İslamiyet ile Yükselmeleri
7. Kısım: Arap Uygarlığı'nda Barışçı Eğilim
8. Kısım: Arap Uygarlığı'nın İlıni Yönü
9. Kısım: Arap Uygarlığı'nın Akli Tarafı
10. Kısım: Arap Uygarlığı'nda ŞOra ve Demokrasi

BÖLÜM: IV
iSlAMi DÖNEMDE ARAP UYGARllGININ YÖNLERi

(s. 229-384)

ı. Kısım: İslamı Dönemde Arap Uygarlığı'nın Başlangıcı
2. Kısım: İslami Fetihler ve Araplar'ın Yenilen Milletlere Karşı
Tutumları

3. Kısım: Arap Uygarlığının Temeli Olan Kur'an-ı Kerim
4. Kısım: Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşliğe çağrı
5. Kısım: Köleliği Kaldıniıaya Davet ve İslam'da Kölelerin Ser-
best Bırakılması

6. Kısım: İslam'da Yargı Kuralları ve Güzel Ahlak
7. Kısım: Fakirliğe Karşı Sosyal Güvence ve Çalışmaya Çağrı
8. Kısım: Hastalık ve Bilgisizliğe Karşı, Sosyal Güvenceye Çağn
9. Kısım: İyiliği Emretmeye ve Kötülüğü Yasaklamaya Çağrı

BÖLÜM: V
ARAP UYGARllGINDAKi ALıNTıLAR (s. 385-472)

ı. Kısım: Arap Uygarlığı ile Eski Düny~ Uygarlıkları Arasındaki
Kaynaşma

2. Kısım: Eski Arap Kültürü
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3. Kısım: Eski Yunan ve Roma Kültürü
4. Kısım: İran, Süryani ve Hind Kültürü
5. Kısım: Arap, Yahudi ve Hristiyan Dinlerinin Arap Uygarlığı'na

Etkileri
6. Kısım: Mezopotamya ve Mısır'da Kültür Merkezleri
7. Kısım: Arapların Başkalarından Aldıkları İlimler
8. Kısım: (Başka Dillerden) Arapça'ya Tercüme (ler)
9. Kısım: Arapça'ya Tercüme Yapan En Ünlü Kişiler

10. Kısım: Tercüme ve Te'lif Enstitüleri:

- Umumi ve Özel Tercüme (ilim) Yuvaları
- Bağdat Tercüme Yuvası
- Tunus Tercüme Yuvası
- Kahire Tercüme Yuvası
- Ali b. Yahya el-Müneccim'in Özel tıim Yuvası
- Fetih b. Hakan'ın Özel tıim Yuvası
- Rasathaneler, Hastahaneler
- llim veya Kütüphane Evleri
- Medreseler ve Üniversiteler
- Mahalle Mektepleri (Sosyal, Dini, Kültürel Hizmetler Veren

Yurtlar) Ribat.
- Özel Kütüphaneler (Arşivler)
- Mescitler ve Zaviyeler
- Açıklama, Deyim ve Yorumlar Eki (Mülhak)
- MatbO Arapça Kaynaklar
- Yazma Arapça Kaynaklar
- Yabancı Kaynaklar
- Harita ve Resimler Fihristi
- Konu Fihristi
- Müellifin MatbO Eserleri
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