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DAAÜLFÜNÜN'DA OKUTULAN BİR DERS KİTABI: 
TARIH-İ EDEBiYYAT -I 'ARABİYYE 

Zafer KIZIKLI * 

Özet 

Bağdatlı Mehmed Fehrni tarafindan Türkçe olarak kaleme alınan Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye adlı eser, Türk 
dilinde yazılmış ilk ve kapsamlı bir ~ap edebiyatı tarihi olması bakımından dikkat çekicidir. 1917 yılında Arap 
harfleriyle basılan bu eser, başlangıçta Dfu:ülfünfuı'da ders kitabı olarak okutulmuş, sonrasında ise unutulmaya yüz 
tutmuştur. Bu ve benzeri eserlerin günümüz insanına tanıtılması ve üzerinde tartışılması h."iiltür dünyamızın 
zenginleştirilmesi adına son derece büyük önem taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Arapça, Arap Edebiyatı, Bağdatlı Mehmed Fehmi, Dfu:ülfünfuı. 

A Book was Taught in Dar al-Funün:·"The History of Arabic Literature" 

Abstract 

The book named Tiirih-i Adabiyyat 'Arabiyya (The History of Arabic Literature) written in Turkish by 
Muhammad Fahnü al-Baghdadi is the .first and the most comprehensive book about the history of Arabic 
literature in Turkish. This book was published in Arabic alphabet in 1917 and it was a lesson book for the first 
Turkish university. Unfortunately, it was forgotten in a short period. It is important to introducing this bqok for 
the new generatian and it is necessary to study on it. ' 

Key Words: Arabic, Arabic Literature, Muhammad Fahnü al-Baghdadi, ~ar al-Funün. 

Giriş 

Türkler, müslüman olduktan sonra Arap dili ve edebiyatının büyük ölçüde etkisinde kalmışlar ve bu etkiyi 
kendi edebiyariarına da yansıtmışlardır. Arap edebiyatının özellikle Osmanlı Divan Edebiyatı üzerinde derin 
etkileri vardır. Bu etkileri, hem biçim, hem de içerik yönünden gözlemlemek mümkündür. Osmanlı Divan 
Edebiyatı'nda kullanılan gazel, kaside v.b. formlar; teşbih, mecaz, kinaye v.b. retorik öğeler; Leyla ve Mecnfuı gibi 
temaların tümü de Arap edebiyatından alınmıştır. Dolayısıyla, Osmanlı Divan Edebiyatı'nın gerçek anlamda 
kavranabilmesi Arap edebiyatının bilinmesine bağlıdır. Ancak, Bağdatlı Mehmed Fehmi'nin Tarih-i Edeb!Jyat-ı 
'Arab!Jye adlı eserinden önce, ne yazık ki Arap edebiyatı tarihini etraflıca anlatan Türkçe bir kitap yazılmamıştır. 
Bu boşluk, bir ölçüde medreselerde sözlü anlatımlarla Arap edebiyatı tarihinin öğrencilere aktarılması şeklinde 
uygulanmış, ama yüzyıllar boyunca okullarda ders kitabı olarak kullanılabilecek veya halkın okuyup istifade 
edebileceği bir eser ortaya konulmamıştır. Zira, Osmanlı aydınları Arap edebiyatını Arapça eserlerden okuyup 
öğrenmiş ve bu yüzden de Türkçe bir eser yazma zorunluluğu hissetmernişlerdir. 

Belki de, Arap edebiyatı tarihinin Türkler tarafindan yüzyıllarca ihmal edilmesinin nedenlerinden biri, 
Osmanlı medreselerinde Arap edebiyatı tarihinin bağımsız bir ders olarak okutulmayıp, yalnızca Arap dili ve 
belagat öğretimi ile yetinilmesi ve edebiyat tarihinin okutulan Arapça edebi eserietle geçiştirilmesi şeklinde 
yorumlanabilir. Çünkü Dfu:ülfünfuı'a kadar, Türk eğitim-öğretim kurumlarının müfredatında Arap Edebiyatı 
Tarihi dersimevcut değildir. 

Dfu:ülfünfuı'un Edebiyat Fakültesi'ne Arap edebiyatı tarihi, İlahiyat Fakültesi'ne de Arap edebiyatı 
derslerinin konulmasıyla birlikte, bu alanda Türkçe kitap ihtiyacı da kendini göstermeye başlamıştır. Dfu:ülfünfuı 
Edebiyat Fakültesi'nde Arap Edebiyatı Tarihi dersini vermekle görevlendirilen Mehmed Fehml, ders nacları 
hazırlamak sı1retiyle öğrencilerine bu dersi anlatmıştır. Daha sonra, Mehmed Fehml dağınık haldeki bu ders 
naclarını bir araya getirerek kitap haline dönüştürmüş ve bu esere Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye ismini vermiştir. 

Bağdatlı Mehmed Fehml tarafindan hazırlanarak 1332/1917 yılında Matbaa-i 'Amire'de basımı 
gerçekleştirilen Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye, Türkçe olarak yazılmış ilk ve en kapsamlı Arap edebiyatı tarihidir. Bu 
eser, yayımlanışının üzerinden 92 yıl geçmiş olmasına rağmen hala günümüzde dahi değerini korumaktadır. 

Doç. Dr., Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı Başkanı. 
E-mail: zaferkizikli@yahoo.com 
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Ancak, Arap harfleriyle basılmış olması ve piyasadan temin edilerneyişi günümüz insanının bu eserden istifadesini 
zorlaştırmaktadır. 

Şunu da belirtmek gerekir ki, Mehmed Fehmi dört cilt olarak yayımlamayı düşündüğü Tarih-i Edebtyyat-ı 
~rabtyye'nin sadece ilk cildini bastırabilmiş, diğer cilderinin akıbeti ise bilinmemektedir. Eserin dört cildi, Arap 
edebiyatının başlangıcından yazarın yaşadığı döneme kadar geçen bin 600 yıllık bir süreci içine almaktadır. Fakat, 
bu eserin yalnızca Cahiliye dönemini kapsayan birinci cildi basılmış ve zamanımıza kadar ulaşmıştır. Kronolojik 
olarak Arap edebiyatının Cahiliye'den sonraki diğer dönemlerini kapsayan öteki üç cilt hakkında kaynaklarda 
herhangi bir bilgi yoktur. Belki bu ciltler, günün birinde İstanbul'da veya yazarın memleketi olan Bağdat'ta ortaya 
çıkarılabilir. Şu anda, Tarih-i Edebryyat-ı ~rab!Jye'nin yalnızca birinci cildi elimizde bu1iınduğu için, bildiri 
metnimizdeki değerlendirmelerimiz de bununla sınırlı kalacaktır. 

1. Bağdatlı Mehmed Fehmi (1873-1944)1 

Tarih-i Edebfyyat-ı ~rabryye'nin yazarı Bağdatlı Mehmed Fehmi'nin asıl ismi Pehmi b. 'Abdu'r-Rahman b. 
Selim b. Muhammed b. Ahmed b. Suleyman el-Hazrad'dir. Türkler tarafindan kendisine ''Bağdatlı Mehmed 
Pehmi" denilmiştir. Ataları, Irak'ın Musul kentindendir ve Arapların el-Hazrac kabilesine mensuptur. Mehmed 
Pehmi, 1873 yılında Bağdat'ta dünyaya gelmiştir. "el-Muderris", yani "Hoca" lakabıyla anılır. 

Kültürlü bir aileden gelen Mehmed Pehmi'nin babası 'Abdu'r-Rahman b. Selim b. Muhammed b. Ahmed 
b. eş-Şeyh Suleyman, çocuk yaşta Musul'dan ayrılarak eğitim görmek için Bağdat'a gitmiş ve oraya yerleşmiştir. 
Onun mesleği yargıçlıktır ve "el-Muderris" (Hoca) lakabıyla anılmaktadır. Aynı lakap, daha sonra Mehmed Fehmi 
için de kullanılmıştır. Mehmed Pehmi ilk eğitimini babasından almış, ardından döneminin medreselerinde tahsilini 
tamamlamıştır. Mehmed Fehmi henüz 21 yaşındayken, Bağdat'ın o dönemde tanınmış eğitim kurumlarından biri 
olan Cıimi'u'l-Vezir adlı medreseye hoca olmuştur. Aynı dönemde Bağdat vilayet matbaasına müdür tayin edilmiş, 
aynca el-Vuzera' (Bakanlar) gazetesinin Türkçe-Arapça bölümünde de yazı yazmaya başlamıştır. Bu arada, Bağdat 
Lisesi'nde Arapça, Türkçe ve Farsça öğretmenliği yapmıştır. Bağdat Valiliği'nde genel sekreterlik, eğitim 

komisyonu üyeliği gibi çeşitli görevlerde de bulunduktan sonra İstanbul'a gelmiştir. İstanbul camilerinde halka 
vaazlar vermeye başlamış, fakat onun bu vaazlarından rahatsız olan dönemin padişahı II. Abdülhamid, Mehmed 
Pehmi'yi Rodos adasına sürgün etmiştir. Bir süre sonra padişah tarafindan affedilerek Bağdat'a geri 
gönderilmiştir. Ancak, Mehmed Pehmi kısa bir süre sonra tekrar İstanbul'a geri dönmüş ve İstanbul 
D:irülfünfınu'na Arap edebiyatı tarihi müderrisi olarak atanmıştır. Onun İstanbul'da kaldığı bu birkaç yıl zarfinda 
Suriye'de yeni bir hükfunet kurulmuş ve Mehmed Pehmi'nin daha önceden tanıştığı Paysal b. eş-Şerif Huseyn kral 
olarak taç giymiştir. Kral Paysal, Suriye'deki devlet kurumlarına çeki düzen vermek amacıyla Mehmed Pehmi'yi 
Şam'a davet ederek ona eğitim kururumlarında resmi görevler vermiştir. Aynca, Kral Paysal bilgi ve görgüsünün 
artması için Mehmed Pehmi'yi Suriye devleti adına Avrupa'ya da göndermiştir. Mehmed Fehmi, başta Londra, 
Paris ve Madrid olmak üzere pek çok Avrupa kentini gezerek oralarda araştırmalar yapmış, özellikle Cambridge, 
Oxford ve Sorbon üniversitelerindeki eğitim-öğretim modellerini incelemiştir. 

1924-1930 yılları arasında Mehmed Pehmi, Irak'ta bulunan Aıu'l-Beyt Üniversitesi'nin rektörlük görevini 
üstlenmiştir. Rektörlük görevinden ayrıldıktan sonra Bağdat gazetelerinde köşe yazarı olarak çalışmıştır. Onun bu 
gazete yazıları, daha çok iç siyasi olaylar, toplum meseleleri ve edebiyat konuları üzerinedir. 1944 yılında Bağdat'ta 
vefat etmiş ve oraya gömülmüştür. 

Mısırlı edebiyatçı, şair ve düşünür Yusuf 'İzzu'd-dln 'İsa (1914-1999), Bağdatlı Mehmed Fehmi'nin 
biyografisini kaleme aldığı Fehmf ei-Mttdemis min rnvvadi'l-jikri'l-~rabryyi'l-hadfs (Modem Arap düşüncesinin 

öncülerinden Pehmi Hoca) adlı eserinde, onu, modem Arap düşüncesinin önde gelen isimlerinden biri olarak 
takdim etmektedir2. 

r-\ 
Bkz. Kılıç, Hulusi. ''Bağdatlı Mehıne_d_ Fehmi", D.İA, İstanbul 1991, IV/448'-449; Kehhale, 'Umer Ridıi. Mu'cenm'l-nm'ellifin, 
Mu'essesetu'r-Risıile, Beyrut 1414/1993, II/628; ez-Zirikli, Hayru'd-clin. ei.A'Iônı, I-VIII, Diirıı'l-'İlm li'l-Meliyin, Beyrut 2002, V/158; 
Azmi, Hıilis. "Felımi el-Muderris", Ceridetrt'I-Medô (MJtfhak: Zôkira 'İrôkiJ:J•e), Sayı: 1589, Yıl: 7, (Bağdat, 24 Ağustos 2009), s. 4. 

2 
Bkz. 'İzzu'd-din, Yusuf. Fehnıi ei-Muderrris nıin mvvôdi'l:fikri'I-'Arab!Jyi'l-hadis, Ma'hedu'l-Buhıls ve'd-Dirasati'l-'Arabiyye, Kahire 1970. 
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2. Tarih-i Edebiyyat-ı 'Arabiyye 

.· 

Tiin''h-i Edebfyyiit-ı ~rabfyye'nin iç kapağı ve üzerinde müellifin kendi el yazısı ile eserinin bu nüshasını 
dönemin Matba'a-i 'Amire genel müdürüne 4ediye edişini anlatan ifadesi3. 

2.1. Eserin Yazılı§ Amacı 

Bağdatlı Mehmed Fehmi, Tarfb-i Edebfyyiit-ı ~rabfyye'yi kaleme alış nedenini, eserin ilk sayfasındaki 
"Maksad" başlığını taşıyan ön sözde şöyle açıklamaktadır: 

"Maksad" 

"Gerek C:Thiliye devrini ihtiva eden bu cilt ile zeytinin ve gerek muhadramin, muvelleclin, muhdesin ve asr
ı h:lzır edebiyatını muhtevi olup, derdest tab' olan diğer üç cildin temsilinden maksad, D:lrülfünıln Edebiyat 
Fakültesi'nde tedrls etmiş olduğum "T:lrlh-i Edebiyyat-ı ·~.abiyye" notlarını cem' ve telfik idı1b ziya'dan vik:lye 
itmekdir. • 

'Umı1m notların tab'ı hit:lmında dört cildin mecmı1'i özünde yeniden bir <<kadro» tanzim idilecek ve 
mündericatı arasındaki münasebet ve irtibatı daha ziyade nazar-ı dikkate alarak kitabın ikinci basması, bi't-tab' 
tehzib ve tasfiye idiimiş olacaktır. 

Müellif, kendi el yazısı ile aynen şu ifadeyi kullanmaktadır. "Faza'il-i 'ilmiyye ve ahlikıyyesinin meftı1nu olduğum Matba'a-i 'Amire 
müdir-i ':imırıisi se'adetlıl Zarif Efendi hazretlerine yadigir-ı uhuvvetdir. 11 Haziran 335 Fehmi" (Tercümesi: İlmi ve ahlı1ki 
erdemlerine hayran olduğum Matbaa-i Amire genel müdürü sayın ZarifEfendi'ye kardeşlik hatırasıdır. 11 Haziran 1335/1920. Fehmi.) 
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Birinci cildin derece-i isô'abı veble-i Ulada tahınin olunamadığından Cahiliyye devri ile az 'alakası olan bazı 
meb:iliisin dereile asıl mevzılmuz olan Edebiyyat-ı Cahiliyye'nin mühim babisierinden bir kısmı, hiricde kalmış ve 
bina' en 'aleyh bir «zey.b>in ilavesine mecbUriyyet hasıl olmuştur. 

On altı asırlık hadisat-ı edebiyyeyi cami' olan «'Arab cirilıi edebiyyatı» gibi vasi' bir eserin tedvininde 
velev ki nakil ve incihal sılretiyle olsun - ne kadar müşkilata tesadüf olunacağını beyana lüzılm görmem. 

Me'ama:fih, 'Arab cirilıi edebiyyatının henüz Türkçeye nakil olunmamış olmasına ve bütün nevakısiyle 
beraber bu eserin, ilerideki teşebbüsata bir esas olabilmek ihtimaline bina'en tab' ve temsili pek de fa'idesiz 
'addolunamaz. 

Şu kadar var ki, harb-i ha'ilin te'sirat-ı tahribkatanesine ma'rılz kalan matba'alarımızın fikdan-ı vesa'iti 
yüzünden bu cildin gerek terôb ve gerek esnayı tab'ında vukıl'a gelen sehvler, ahenği 'ibareyi ihlal idecek derecede 
ha'izi ehemmiyyet olduğu görüldüğünden haci ve savab cedveline ve unudulmuş notlara müraca'at olundukdan 
sonra müthla'a huyurulması rica olunur." 

Bağdaeli Muhammed Fehml. 

Yukarıdaki metnin günümüz Türkcesine sadelestirilmis hali: 

&~aç" 

"Gerek Cahil!Je dönemini kapsqyan bu cilt ile ekinin, gerekse n;uhadramlar4, muvelledler5, çağdtlflar ve gününıüz 
edeb!Jatım içine alan baskrya haiJr dummdaki diğer üç cildin yaiJlıf gqyesi, Darii!fthıiln Edeb!Jat Fakültesi'nde okutnlllf olduğum 
"Arap Edeb!Jatı Tarihi" ders notlamıı bir arqya getirip yok olmaktan kurtamıaktır. 

Bütün notlar basıldıktan sonra, diirt cildin tamamı üzerinde yeniden bir düzenleme yapılacak ve içerik arasmdaki I!JUnı ve 
bağlantı daha çok dikkate almarak kitabm ikinci baskısı doğal olarak düzenlenmif ve gereksizyerler çıkanlnııJ olacaktır. 

Birinci cildin haCJJJi, btlflangıçta tahmin edilemediği için Cahil!Je döiıenıi ile çok az ilgisi bulıman baif aniatılar ekimerek 
asıl ten;amız olan Cahil!Je edeb!Jatımn öiıenıli konulanndan bir kısmı dıJanda kalnııJ, b11 yüzden de <<Zry!J>in6 eklenmesi 
zoronlttluk haline gelmiJtir. 

On altı asırlık edebf olqylan bir arqya toplqyan Arap Edeb!Jatı Tarihi gibi genif bir eserin n1rydana getiri/nıesinde- nakil 
ve almtı silretfyle bile olsa ne kadar zorlukla karplt1fılacağıtıı anlatn;qya gerek göimi!Joronı. 

Bununla birlikte, Arap edeb!Jatı tarihinin henüz Türkçrye aktanlmqyıp ve bütiin eksiklerine rağnıen bu eserin, ilerideki 
giripm/ere bir basamak olttftllmıası ihtinıaline dqyalı olarak, basımı pek de jqydasız sqyılanıaz . .. 

Öyle ki, Birinci Diii!Ja Savtlfl'tıın olumsuz etkilerine maroz kalan matbaalantmiJn düzenli çalıJanıanıası yii'{finden, bu 
cildin gerek düzenlenmesi, gerekse basımı sırasıtıda mrydana gelen yanlıJlar, dinı/elerin ahengini bozacak derecede öiıenı ttlfıdığı için, 
"Doğro-Yanlıf Cetveli"ne ve 'Vnutıtlnıttf Notlar" bölünıüne btlfVUrttlduktan sonra oktmnıası rica olumtr." 

4 

Bağdat/ı Mehmed Fehnıf 

Yazarın yukarıdaki ifadelerinden hareketle su tespitleri yapmak mümkündür: 

1- Tarfb-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye adlı bu eser, müellifin İstanbul Dfuülfünfuıu Edebiyat Fakültesi'nde vermiş 
olduğu Arap Edebiyatı Tarihi derslerindeki ders notlarının bir araya getirilmiş halidir. 

2- Eser, toplam dört cildden oluşmaktadır. Birinci cilt: Cahiliye Dönemi, İkinci cilt: Cahiliye'nin Sonları ile 
İslam'ın İlk Dönemi, Üçüncü cilt: Mütealıhir Dönem, Dördüncü cilt: Çağdaş Edebiyat. 

3- Eserin yalnızca birinci cildi yayımlanmıştır, diğer cilderinin ne olduğu ise belli değildir. 

4- Yazar, kitabın ikinci basımında içerik yönünden eseri tekrar gözden geçireceğini ve konu bütünlüğünü 
sağlamak amacıyla, konulan yeniden düzenleyeceğini bildirmektedir. Yazarın bu ifadesinden, kendisinin 
kitabı telif ederken konu bütünlüğünü bozacak bazı maddelere yer verdiğini, ama, sonrasında bu 
durumun farkına vardığını söyleyebiliriz. 

Muhadram: Cahiliye zamanında ve İslam döneminde yaşadığı halde Hz. Muha.rııb:i.(\l.'i müslüman olarak göremeyen kimselere verilen 
addır. Daha geniş bilgi için bkz. Efendioğlu; Mehmet. "Muhadramfuı", DİA, İstanb_ı:ıl2005, :XX:X/395-396. (S.N.). 

Müvelled: Arap edebiyatında müteahhir dönem şairleri için kullanılan bir terimdir. Daha geniş bilgi için bkz. Er, Rahmi. ''Müvelledfuı", 
DİA, İstanbul2006, XXXII/227. (S.N.). . 

Zeyl: Bir kitaba sonradan eklenen ilılve, ek anlamına gelir. (S.N.). 
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5- Yazar, Cahiliye dönemi Arap edebiyatını anlattığı birinci cildde konuyla ilgisi olmayan bazı hususlara da 
yer vermekte ve bundan dolayı da bazen asıl konuyu kısaca geçiştirmektedir. Kitabın telifinden sonra 
bu durumu fark eden yazar, eserine bir «Zeyb> (ilave, ek) yazmak zorunda kalmıştır. 

6- Dört cildden oluşan Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye; hem düzyazı, hem de şür olmak üzere Arapların on altı 
asırlık edebi geçmişini ele almaktadır. Bu süreç, yaklaşık olarak M. N. yüzyıldan başlar ve XX. asrın ilk 
çeyreğine kadar devam eder. 

7- Yazar, Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye adlı eserinin, Türkçe olarak kaleme alınan ilk Arap edebiyatı tarihi 
olduğunu beyan etmekte ve kendi eserinin bu alanda daha sonra yazılacak eseriere de bir temel 
oluşturacağı görüşünü vurguiamaktadır. 

8- Yazar, Birinci Dünya Savaşı'nın olumsuz etkileri yüzünden İstanbul matbaalarındaki aksaklıkların, 
eserinin basımını etkilediğini ve eserde bazı baskı hatalarının mevcut olduğunu dile getirmektedir. 
Ancak, yazar bunun telaffisi için, eserinin sonuna ''Doğru-Yanlış Cetveli" ile "Unutulmuş Notlar" 
bölümü ekleyerek, okuyucularından bu kısımları incelemelerini rica etmektedir. 

2.2. Eserin Biçim Analizi 

Tamarnı dört cildden oluşan Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arab!Jye'nin yayımlanmış olan birinci cildi, karton kapaklı, 
16 X 24 cm. boyutlarında ve VII + 967 sayfadır. Dili Türkçe olan eser, Arap harfleriyle basılmıştır. 

Eser, iç kapağın ardından "Maksad" (Amaç) başlığını taşıyan bir sunuş yazısıyla başlamakta, ardından 
detaylı bir Fihrist ve Kaynakça bölümleri yer almaktadır. Bunların ardından da kitabın ana metni gelmektedir. 

Eserde, günümüzde tırnak içinde veya boldlu verilmesi gereken isimler, parantez içinde gösterilmdı,:tedir. 
Arapça örnek cümleler, ayet ve hadisler ise köşeli parantez içindedir. Arap edebiyatındau alıntı yapılan şür ve nesir 
örneklerinin yanlış okunmaması için de hepsine hareke konulmuştur. 

Eserde, açıklanan konulara delil teşkil etmesi amacıyla, Arap şiirinden örnekler verilmekte ve bu şiirlerin 
tümünün de Türkçe çevirileri yazar tarafından orijinal şiir metninin altında sunulmaktadır. Aynca, yazar, muğlak 
gördüğü sözcükleri dipnotlarla açıklama yoluna gitmektedir. 

Yazar, Arapçadan Türkçeye geçen bazı sözcüklerin ve yine Arapçadan Avrupa dillerine girmiş bir hayli 
sözcüğün Arapça orijinalleriyle beraber, Latin harili Fransızcalannı, bir döküm halinde kendi tespiti olarak 
eserinde aktarmaktadır. 

Şunu belirtmek gerekir ki; Tarih-i Edeb!Jyat-ı 'Arabqye'nin hacimli olması, onun bir ders kitabı olmasını 
zorlaştırmaktadır. O yüzden de eser, bir ders kitabından çok, kaynak bir kitap niteliği taşımaktadır. 

2.3. Eserin İçerik Analizi 

Eserin iki, üç ve dördüncü cilderi yayımlarımadığı için onların içerikleri hakkında detaylı bir şeyler 

söylemek mümkün değildir. Eserin, yayımlanmış olan ve Cahiliye dönemini anlatan birinci cildindeki konuları ise, 
başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz: 

- İslam öncesi Araplar, 

- Arapların kökeni ve toplumsal yapısı, 

- İslam öncesi Arap devletleri, 

-Arapların gelenek ve görenekieri (Meyser oyunu, çok evlilik v.b.), 

- Dinsel söyleme vurgu yapan şairler ve hatipler, 

-Arap dili, -· 
- Arap dilinin gelişim evreleri, 

- Kureyş'in Arapçaya hizmetleri, 

- Panayırlar, 

- Arapçanın diğer dillerle etkileşimi, 

Arapçanın genişliğine etki eden faktörler Qbd:il, kalb, naht, eş anlamlılık, İsl:imi terminoloji, sözcükler 
arası ahenk, karine sistemi, lahnın ortaya çıkışı ve gramer biliminin doğuşu, hat sanatı), 

- Hıfz ve rivayet müessesesi, 

- Fasih Araplar, 
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- Edeb sözcüğü, 

- Edebiyat bilimleri, 

- Genel edebiyata dair bilgiler, 

-Yunan edebiyatı, 

- Antik dönem Batı edebiyatı ile Arap edebiyatı arasında bir karşılaştırma, 

- Arap edebiyatının derlenişi, 

- Cahiliye dönemi hakkında genel bilgiler, 

- Cahiliye dönemindeki bilimler, 

- Şiir ve şiir türleri, 

- V ezin, kafiye ve arılz bilgileri, 

- Şairlik, 

- Belagat bilimi, 

- Arapların Batı edebiyatına olan etkileri, 

- Endülüs'ün fethi, 

- Endülüs Arap edebiyatı hakkında bilgiler, 

- Arapların, Batı'ya bilimsel katkılan, 

- Mu'allakalar, 

- İmri'u'l-I<ays, 
- Tarafe, 

- Zuheyr, 

- Lebid, 

- 'Arnr b. Kulsılm, 

- 'Antara, 

- el-Hans, 

- en-Nabiğa, 

- el-A'şa, 

- 'Ubeyd. 

Konu başlıklarından anlaşıldığı üzere, eserin J:ı.irinci cildi, İslam öncesi Arapların tarihsel, edebi, sosyal, 
ekonomik ve kültürel yaşantılanru ele almaktadır. Bununla birlikte, Eski Yunan ve Avrupa edebiyatlan ile Arap 
edebiyatı arasında bir mukayeseye de yer verilmektedir. Eserde, Cahiliye döneminin en popüler değeri 

konumundaki şiir, şairlik, şairler, hutbeler v.b. konulara dikkat çekilmek sfu:etiyle, bunların İslam öncesi Arap 
toplumundaki değeri örneklerle açıklanmaktadır. Eser; edebiyat tarihi olmasının yanısıra, aynı zamanda bir kültür 
ve medeniyet tarihidir. Çünkü eserde, dil ve edebiyat merkez alınarak Arapların sosyal yaşamının hemen hemen 
her kesitinden çeşitli konulara değinilmektedir. 

· Eserin dili ve üslubu oldukça akıcı ve anlaşılırdır. Eserde, Arapça ve Farsça sözcüklerin bir hayli kullanılmış 
olması ise, zamanımızdan doksan küsür yıl önce yazıldığı dikkate alındığında normal karşılanabilir. 

Yazar, anlattığı bilgileri desteklemek için Arap şiirinden, ayet ve hadislerden örnekler verme yoluna 
gitmektedir. Örnek verdiği şiirleri ise, Türkçe tercümeleriyle birlikte sunmaktadır. Bu tercümeler gayet başarılıdır. 

Yazar, eserin genelinde tümdengelim yöntemini kullanmaktadır. Anlatmak istediği belli konuların arka 
planını, onlarla ilgili olabilecek genell;ıilgilerle doldurma yolunu tercih etmektedir. 

Eserde, bazen içeriğe uymayan konular aralara serpiştirilmiş olsa da, yazar "Maksad". başlıklı ön sözünde 
bu durumun farkında olduğunu beyan etmekte ve ikinci baskıda bunu telafi yoluna gideceğini bildirmektedir. 
Genel olarak eser, bilgi yönüyle zengindir ve anlatım bakımından da öğretici bir niteliğe sahiptir. 

2.4. Eserin Telifinde Yazarın Yararlandığı Temel Kaynaklar 

Bağdatlı Mehmed Fehml, eserini kaleme alırken Arapça ve Frai:lsbzca iki ayn dilde temel kaynak kitaplardan 
istifade etmiştir. Çoğunluğu Arapça o1:in bu kaynaklan iki kategoride ele--a:labiliriz: 
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2.4.1. Arapça Kaynaklar 

1- Tarihtt adabi'I-'Arab (Mustafa Sadık er-R.afi'i) 

2- Tarihu 'ii!JJi'l-edeb 'inde'I-E.franc ve'I-'Arab (el-Makclisi) 

3- Tarihu adabi'l-lugati'I-'Arabryye (Curci Zeydan) 

4- Şu'ara'u'n-Nasranryye (Luvis Şeyhu el-Yesu'i) 

5- ei-İfyaza (Suleyman el-Buscini) 

6- ei-Aganf (Ebu'l-Ferac el-İsfah:lııi) 

7- ei-Mttzhir (Celal u' d-din es-Suyılti) 

8- ei-Kd!JJil (el-Muberrid) 

9- Buliigu'l-erab ft ahvali'l-'Arab (es-Seyyid Mahmud Şukri el-Alusi) 

1 0- Rica/u' 1-!JJu 'allakati '1- 'tJ[r (eş-Şeyh Mustafa el-Galayini) 

11- Ş erhrt '1-!JJU 'allakiiti's-seb' (Ebu 'Abclillah el-Huseyn ez-Zevzeni) 

12- Ce!JJheratu ef'ari'I-'Arab (Ebu Zeyd Muhammed b. Ebi'l-Hat:cib) 

13- Dfvanu İ1l1ri'ii-Kays 
14- Divan u T arqfe 
15- Dfvanu Zuhryr 

16- Dfvanu 'Antera 
17- Iisanu'I-'Arab (Muhammed b. Manzılr el-İfriki) 
18- Mu'cenm'l-b11ldan (Yakut el-Hamevi el-Bağdacli) 

19- Tercenıetu'I-Kd!JJiis (Molla 'Asım) 

2.4.2. Fransızca Kaynaklar 

1- Dictiomıaire mryclopidique Larousse pour tous (Pierre Larousse) 

2- Enryclopedüf universelle Dictiomıaire des Dictionnaires (Paul Guerin) 

3- Dictionnaire de la langue française (Paul Emile Littre) 

4- Les !JJots jratıçais drfrivrfs de l'arabe (Henri Lammen). 

Sonuç 

\ 

Dfuiilfünıln, Türk egıtım tarihinin Batılı anlamda ilk yüksek öğretim kurumudur. Bu kurumun 
müfredatının, ders kitaplannın ·ve hoca kadrosunun incelenmesi, Türk yüksek öğretiminin geçmişinin 

aydınlatılabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Dfuiilfünıln'da okutulan Tarih-i Edebfıyat-ı 
'Arabryye adlı ders kitabı üzerine yapılacak çalışmalar, Türk Yüksek Öğretimi'nin tarihsel gelişiminin ortaya 
konulması için yararlı olacaktır. Aynca, Bağdatlı Mehmed Fehmi'nin ve Tarih-i Edebfıyat-ı 'Arabryye adlı eserinin 
günümüz bilim çevrelerine tanıtılması, Türkiye'deki Arap edebiyatı araştırmalarına önemli bir katkı sağlayacaktır. 
Çünkü özellikle bu eserin ilk cildi, İslam öncesi Arap edebiyatı tarihini Türkçe olarak anlatan en geniş ve en 
zengin kaynak konumundadır. 

Şu noktayı da vurgulamak gerekir ki; Arap asıllı ve ana dili Arapça olan Mehmed Fehmi'nin, hem Türkçe 
bir Arap Edebiyatı Tarihi kaleme alması, hem de bu eserini Dfuiilfünıln'da bir ders kitabı olarak okutması, onun 
bilimsel ve akademik yönünü ortaya koyan önemli bir göstergedir. 

Tarih-i Edebfıyat-ı 'Arabryye'nin günümüz Türkçesine sadeleştirilerek Latin harfleriyle yayımlanması, 

ülkemizdeki Arap dili ve edebiyatı öğretimi için faydalı olabileceği gibi, aynı zamanda konuya ilgi duyan genel 
okuyucu kitlesinin de, Arap edebiyatı hakkındaki merakını gic:ı'erecektir. 
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