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geçilmez bir parçasý haline gelmiþtir. Yine
bu dönemde basýlmýþ bazý kitaplarýn iç ka-
paðýnda ve eser adýnýn hemen altýnda mu-
kaddimeye benzer kýsa bilgilerin yer aldý-
ðý görülmektedir. XIX. yüzyýlda müellif ki-
tabýn mahiyetine, konusuna, bölümlerine,
hangi ihtiyaçtan doðduðuna ve nasýl ha-
zýrlandýðýna dair bilgi verdikten sonra dö-
nemin padiþahýna þükranlarýný ifade eden
cümlelerle mukaddimeyi sona erdirir. II.
Meþrutiyet’ten ve Cumhuriyet’ten sonra
“önsöz” adý da verilen mukaddimelerde
teþekkür faslý eserin ortaya çýkmasýnda
bizzat yardýmý geçmiþ kiþilere yönelir.

Müellifin dýþýnda nâdiren, eserin yayým-
lanmasýný saðlayan editörün bir mukaddi-
me yazdýðý da görülür. Müellifin vefatýn-
dan sonra bulunmuþ veya derlenmiþ eser-
lerde ise mukaddime yazma iþi derleyiciye
veya editöre kalmýþtýr. Tercümelerde de
müellifin orijinal mukaddimesi dýþýnda çe-
virenin müellifi ve eseri tanýtýcý bir mukad-
dimesi bulunabilir.

Þiir, roman, tiyatro gibi edebî çalýþma-
larda mukaddime yaygýn olmamakla bir-
likte özellikle XIX. yüzyýlda yeni bir türün
veya herhangi bir yeniliðin ilkleri olma id-
diasýný taþýyan eserlerde bu yeniliði açýk-
layan bazan oldukça uzun mukaddimeler
yazýlmýþtýr. Nâmýk Kemal’in Celâleddin
Harzemþah adlý tiyatro eserinin ilk neþ-
rinden sonra kaleme aldýðý, ayrý bir kitap
halinde de yayýmlanan Mukaddime-i Ce-
lâl, mukaddime sýnýrlarýný aþarak müelli-
fin tiyatro ve edebiyat hakkýndaki görüþ-
lerini ifade eden baðýmsýz bir çalýþma hü-
viyeti kazanmýþtýr. Bunun gibi Abdülhak
Hâmid’in Makber mukaddimesi ile Ah-
med Hâþim’in Piyale’nin baþ tarafýna koy-
duðu “Þiir Hakkýnda Bazý Mülâhazalar” da
türünün önemli metinlerindendir. Garip
mukaddimesi de Orhan Veli ve arkadaþ-
larýnýn þiir görüþlerinin bir beyannâmesi
özelliði taþýr.

Bazý þiir kitaplarýnýn ve antolojilerin man-
zum mukaddimeleri eseri okuyucuya his-
settirmek maksadýyla kaleme alýnmýþ, da-
ha çok poetik deðeri olabilecek metinler-
dir. Mehmed Âkif’in ilk Safahat’ýndaki baþ-
lýksýz beyitler, Tevfik Fikret’in Rubâb-ý Þi-
keste’sinin baþýndaki kýta ile “Karilerime”
adlý manzumesi, Ahmed Hâþim’in Piyale
ve Göl Saatleri’nin baþýndaki kýtalar gibi.
Ziyâ Paþa’nýn bir antoloji olan Harâbât’a
yazdýðý 795 beyitlik manzum mukaddime
de muhtevasý dolayýsýyla mukaddime ma-
hiyetini aþmakta, âdeta bütün bir divan
þiirini belli baþlý þahsiyetleriyle deðerlendi-
ren, giriþ mahiyetinde bir edebiyat tarihi
özelliði taþýmaktadýr.
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tarih felsefesini, içtimaî
ve beþerî ilimleri temellendirdiði
toplum metafiziðine dair eseri.
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Müellifin, yedi bölümden meydana ge-
len dünya tarihi niteliðindeki Kitâbü’l-
£Ýber ve dîvânü’l-mübtedeß ve’l-Åaber
fî eyyâmi’l-£Arab ve’l-£Acem ve’l-Ber-
ber ve men â¦erahüm min ×evi’s-sul¹â-
ni’l-ekber adlý eserine giriþ olarak yazdýðý
Mušaddime’de, muhtemelen Fahreddin
er-Râzî geleneðindeki “el-mukaddimâtü’n-
nazariyye” anlayýþýndan hareketle tarih ya-
zýmýnýn ön þartlarý kabul edilebilecek esas-
lar ve tarihin incelemesi gereken konular
ele alýnmaktadýr. Mušaddime tarih yazý-
cýlýðý yöntemini içermesinin yanýnda tari-
hin konusu olan þeyleri var olmalarý baký-
mýndan incelediði için bir ontoloji, toplum-
sal hayatýn çeþitli yanlarýný usul ve kavâi-
diyle ele almasý bakýmýndan bir siyaset, ik-
tisat, eðitim, ilim ve her þeyden önce bir
tarih felsefesi kitabýdýr (Abdurrahman Be-
devî, s. 63-67). Ýlk bakýþta ansiklopedi ka-
rakteri göstermekle birlikte ansiklopedik
bir eser olmayýp insaný ve onun vasýtasýyla
olup biten her þeyi açýklama iddiasýný ta-
þýyan, Ýbn Haldûn’un “umran ilmi” adýný
verdiði büyük bir teori, varlýkla irtibatýný
kopararak buhrana düþmüþ olan o dönem-
deki Ýslâm toplumunun bu irtibatý yeni-
den saðlamasýna yardýmcý olmak amacýy-
la geliþtirilmiþ bir toplum metafiziðidir.

Fahreddin er-Râzî’nin kelâmý felsefîleþ-
tirirken veya kelâmý felsefe ile mezceder-
ken geliþtirdiði yöntemi Ýbn Haldûn Mu-
šaddime’de bazý deðiþiklikler yaparak uy-
gulamýþtýr (Mušaddime, III, 1164). Bu yön-
temin en önemli özelliði, daha önceki riva-
yet ve görüþleri ciddi bir eleþtiri süzgecin-
den geçirdikten sonra bunlarý tamamen
yeni bir tasnif içinde usul, kavâid ve havâ-
dis þeklinde ele almasýdýr (el-Mebâ¼i¦ü’l-
meþrišýyye, I, 88-89). Bunlardan usul,
her þeyin kendilerine baðlý bulunduðu ve
kendilerinin kendi dýþýnda baþka bir þeye
baðlý olmadýðý esaslarý ifade ederken ka-
vâid, insanlarýn kendileri üzerinden usul-
le irtibat kurduðu daha alt ilke ve kural-
larý belirtmektedir. Bütün mesele, insan-
larýn her an karþý karþýya bulunduðu hadi-

selerin kaideler üzerinden usulle irtibat-
landýrýlmasýdýr ve bütün düþünce buna
yönelik olarak gerçekleþmektedir. Ýbn
Haldûn, Râzî ile ortaya çýktýðýný ve onun
tarafýndan geliþtirildiðini açýkça söylediði
bu yenilikleri eserinde uygulamýþ, ancak
usul ve kavâidi Mušaddime’de, havâdis
kýsmýný Kitâbü’l-£Ýber’in diðer ciltlerinde
ele almýþ, nihayet kendi dönemini eserin
sonuna eklediði otobiyografisi üzerinden
anlatmýþtýr.

Mušaddime, tarih ilminin zâhirî ve bâ-
týnî cihetlerini ve bunlardan ikincisinin hik-
metten sayýlmasý gereken bir ilim olduðu-
nu izah eden bir giriþle baþlar ve altý bö-
lümden oluþur. Ýbn Haldûn birinci bölümü
usule ayýrmýþ, burada insan toplumu de-
diði umranýn dayandýðý esaslarý ele almýþ-
týr. Bu esaslar asabiyet, coðrafya ve nü-
büvvet olarak sýralanmaktadýr. Asabiyet
insanlarýn hayatta kalmalarýnýn ön þartý
olan her türlü dayanýþmayý, coðrafya in-
sanlarýn içine doðduklarý, kendisiyle zorun-
lu biçimde irtibat halinde bulunduklarý ve
bu sebeple tesirine mâruz kalarak kendi
varoluþlarýný bu tesir çerçevesinde sürdür-
dükleri fizikî çevreyi ifade eder. Nübüvvet,
umran için ilk ikisi kadar zorunlu olmasa
da tahakkuk ettiðinde diðerleri gibi insan-
larý zorunlu biçimde þekillendiren bir esas
olarak ele alýnmaktadýr. Bu esaslarýn her
biri insan hayatýna giriþi ve bu hayat içe-
risinde edindiði yer açýsýndan tasvir edil-
mektedir.

Ýkinci ve üçüncü bölümler, insan toplu-
munun veya toplumsal hayatýn zorunlu
biçimde gerçekleþen en temel iki katego-
risi olan bedevîlik ve hadarîlik konusuna
ayrýlmýþtýr. Ýbn Haldûn bedevîliði aþýlmasý
zorunlu bir merhale diye kabul eder, an-
cak geriye dönüþü olmayan bir merhale
olarak ele almaz. Öte yandan hadarîlik de
kalýcý bir hal deðildir ve zaman içerisinde
bir çözülmeye (fesad) yönelik olarak yaþa-
nýr. Bu çözülme neticesinde hadarîler, ge-
nellikle bedevîlerin istilâsýna uðrayýp onla-
rýn teþkil edeceði yeni bir “hadâre”nin mal-
zemesi olurlar. Ýkinci ve üçüncü bölüm, bir
taraftan toplum teorisi gibi görünürken
diðer taraftan bir siyaset analizi ve bir si-
yasî varlýk þeklinde devletin varlýk ve iþle-
yiþinin metafizik tasviri olarak ortaya çýk-
maktadýr. Üçüncü bölümde Ýbn Haldûn sa-
dece dar anlamýyla bir siyaset felsefesi ge-
liþtirmez, bunun ötesinde Ýslâm toplum-
larýnýn tarihî geliþimini esas alarak din -
devlet iliþkisini de tartýþýr. Bu çerçevede
dini devletin varlýðý ve devamý için zorun-
lu kabul etmez, ancak ahlâkýn zorunlu ol-
duðunu belirtir. Fakat bu tesbitin bir pey-
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gambere ve onun getirdiði vahye muhatap
olmamýþ insan topluluklarý için söz konu-
su edildiðini, bir toplum vahye muhatap
olmuþ ve bunu kabul etmiþse o toplumda
vahyin coðrafya ve asabiyet gibi zorunlu
bir esas haline geleceðini söyler. Ýbn Hal-
dûn’un konularý ele alýþ þekli bazý araþtýr-
macýlarý onun ampirist olduðunu düþün-
dürecek kadar tasvirîdir. Ancak onun yap-
týðý tasvirler dar anlamda bir gözlem ol-
mayýp fenomenolojik tasvir þeklinde kav-
ranmalý ve metafizikte takip edilen bir
yöntem olarak dikkate alýnmalýdýr (Mušad-
dime, II, 521-842).

Dördüncü bölüm devletin ortaya çýkma-
sýnýn neticelerini ele alýr. Bu neticeler esas
itibariyle beldeler ve þehirlerden oluþan
yerleþim birimleridir. Yerleþim birimleri in-
san hayatý için bütün ihtiyaçlarý karþýlama-
yý zorunlu kýlar; bir ihtiyacý karþýlama tarzý
yeni ihtiyaçlar doðurur. Böylece yerleþim
birimleri kendileriyle birlikte ayný zaman-
da pazarlarýn ve ticarî hayatýn ortaya çýk-
masýna imkân hazýrlar. Bu bölümde Ýbn
Haldûn yerleþik hayatýn ve özellikle þehir-
lerin ortaya çýkardýðý imkân ve sorunlarý
ele alýr. Burada yer alan konunun daha ay-
rýntýlý biçimde iþlendiði beþinci bölümde
Ýbn Haldûn iktisadî hayatýn deðerlerden
ârî bir tasvirini yapmaya çalýþýr. Dördüncü
ve özellikle beþinci bölümü dikkate alan
birçok iktisat tarihçisi Ýbn Haldûn’u iktisat
ilminin kurucusu olarak kabul etmektedir
(meselâ bk. Ökonomie aus Al-Muqaddi-
ma, nþr. Daiber v.dðr., Stuttgart 2000; ay-
rýca Spengler’in bir makalesi için bk. bibl.).
Altýncý bölümde bilhassa Ýslâm toplumun-
daki ilimler ve eðitim öðretimle ilgili ko-
nular ele alýnmaktadýr. Ýbn Haldûn ilimle-
rin umranda en son ortaya çýktýðýný, bu se-
beple ilimlere dair konularýn en son ele
alýnmasýnýn uygun olacaðýný söyler.

Ýbn Haldûn hem el-£Ýber’i hem Mušad-
dime’yi, olaylarý asýllarý ile irtibatý içerisin-
de kavramayý unutmuþ bulunan Ýslâm top-
lumuna bu hususta yardýmcý olmak ama-
cýyla kaleme almýþtýr. Bu yönden eser ýs-
lah ve tecdid literatürü niteliði taþýr. Nite-
kim çeþitli araþtýrmacýlar da Mušaddime’-
nin Ýslâm dünyasýnda yaþanan krizden çý-
kýþ yolu aramak için yazýldýðýný ifade et-
miþtir. Eser her ne kadar dünya tarihinin
giriþi olarak telif edilmiþse de bizzat mü-
ellifi tarafýndan müstakil bir kitap mua-
melesi görmüþ, daha sonra nâþirler, mü-
tercimler ve araþtýrmacýlar da genellikle
onu müstakil eser þeklinde deðerlendir-
miþtir (The Muqaddimah, trc. Rosenthal
tercüme edenin giriþi, I, s. LXVIII). Ger-
çekten Mušaddime, hem muhteva hem

üslûp ve kullanýlan terimler bakýmýndan Ki-
tâbü’l-£Ýber’den farklýdýr. Diðer ciltlerde
daha çok rivayet üslûbunu kullanan Ýbn
Haldûn, Mušaddime’de metafizik dahil
olmak üzere toplumsal hayatý kendisine
konu edinen birçok disiplinin terimlerini
yeni baðlamlar içerisinde ve metafiziðin
gerektirdiði tasvirî bir tarzda kullanmýþ-
týr. Bu üslûp her ne kadar mutlak þekilde
yeni olmasa da toplumsal alan söz konu-
su edildiðinde oldukça yenidir ve bu haliy-
le müellifin yeni bir ilim (umran ilmi) ted-
vin etme iddiasý ile örtüþmektedir (krþ.
a.g.e., I, s. LXIX).

Müellif, Mušaddime’nin ilk müsved-
desini 779 (1377) yýlýnda beþ ay içinde ta-
mamladýðýný ifade etmektedir (Mušaddi-
me, III, 1365). Daha sonra eser üzerinde
bazý tashihler, eklemeler ve çýkarmalar yap-
mýþtýr. Kitabýn tam olarak ne zaman ta-
mamlandýðýný söylemek oldukça güçtür.
Muhtelif yazmalarý inceleyen Rosenthal,
Ýbn Haldûn’un ilk müsvedde üzerinde ça-
lýþmalarýna devam ettiðini, ancak bu ça-
lýþmalarýn bütünün elden geçirilmesi an-
lamýnda bir redaksiyon olmayýp çeþitli bö-
lümlerine düþülen þerh niteliðinde ekle-
meler olduðunu söylemektedir (The Mu-
qaddimah, trc. Rosenthal, tercüme ede-
nin giriþi, I, s. CIV-CVII). Bazý yazmalarda
bulunmayan ve daha çok felsefî bir içerik
taþýyan hususlar daha sonra eklenmiþ ol-
malýdýr.

Ýbn Haldûn eserini telif ederken baþta
tarih kitaplarý ve siyaset teorisiyle ilgili
eserler olmak üzere çok sayýda kaynaktan
istifade etmiþ, bunlarýn bir kýsmýndan ik-
tibaslarda bulunmuþtur. Ancak onun yön-
tem olarak faydalandýðý kaynaðýn Mâverâ-
ünnehir ilim geleneði ve özellikle Fahred-
din er-Râzî metafiziði olduðu söylenebilir
(Mušaddime, III, 1164). Bu sebeple Mu-
šaddime’nin eski ve bilinen bir yöntemi
yeni bir alana, tarih ve toplum alanýna uy-
gulamak gibi oldukça önemli bir iþi baþar-
dýðýný söylemek mümkündür. Eser Mýsýr’-
da, Kuzey Afrika’da ve Endülüs’te önem-
li takipçiler bulmakla birlikte Ýbn Haldûn
ve Mušaddime’nin en önemli takipçileri
Osmanlý ilim dünyasýnda ortaya çýkmýþtýr.
Kitabýn büyük bir ilgi görmesi Ýbn Haldûn’-
la ilgili çalýþmalarýn esas itibariyle Mušad-
dime hakkýnda olmasýyla birlikte düþü-
nüldüðünde daha iyi anlaþýlýr. Bu sebeple
Ýbn Haldûn’a dair çalýþmalarýn ve bu konu-
daki literatürün büyük ölçüde Mušaddi-
me hakkýnda olmasý, Ýbn Haldûn’un etkisi
diye ifade edilenlerin ayný zamanda Mu-
šaddime’nin etkisi olarak görülmesini ge-
rektirmektedir.

Türkiye kütüphanelerinde mevcut Mu-
šaddime yazmalarýnýn sayýsý eserin gör-
düðü ilginin bir belirtisi þeklinde kabul edi-
lebilir (yazmalarýn bir kýsmý için bk. Ah-
med Abdüsselâm, s. 9-17; ayrýca The Mu-
qaddimah, trc. Rosenthal, tercüme ede-
nin giriþi, I, s. LXXXVIII-XCIX; Abdurrah-
man Bedevî, s. 142-161). Mušaddime’ye
þerh yazýlmamasý bir ilgisizlik olarak yo-
rumlanabilirse de þerh ve hâþiyelerin da-
ha çok ders kitabý özelliði taþýyan eserle-
re yapýldýðý dikkate alýndýðýnda bunun ya-
nýltýcý bir hüküm olduðu söylenebilir. Öte
yandan Ýbn Haldûn’un takipçilerinin bu-
lunmasý onun her þeyi ile benimsendiði
anlamýna gelmez. Mušaddime, özellikle
ilimler tasnifi ve eðitim anlayýþý açýsýndan
Osmanlýlar’da takipçi bulduðu gibi devlet-
lerin zaman içerisinde ömürlerini tamam-
layacaðý tezi en azýndan aksi gösterilmesi
gereken bir meydan okuma diye kavran-
mýþtýr. Her þeyden önce Mušaddime Fah-
reddin er-Râzî geleneði içinde telif edilmiþ
olduðundan yine ayný gelenekten beslenen
Osmanlý düþüncesinin en azýndan esasla-
rý itibariyle yabancýsý deðildir (Fleischer, s.
48). Bu hususta Osmanlý ulemâsýnýn ko-
numunu göstermek için, Kâtib Çelebi ve
Naîmâ gibi eserlerinde ondan doðrudan
iktibaslarda bulunan âlim ve tarihçilerin
yanýnda Pîrîzâde Mehmed Sâhib Efendi’-
nin Mušaddime’nin telifinden yaklaþýk
350 yýl sonra yaptýðý tercümeyi incelemek
yeterlidir. Bu tercüme bir tür yeniden te-
lif olduðu için ilk bakýþta, bazý kelime ve
terimlerde aynen býrakýldýðýndan Arapça’-
daki bazý söz dizimi öðelerinin yer deðiþ-
tirmesi gibi görünse de gerçekte Ýbn Hal-
dûn’un düþüncesinin ve Mušaddime’nin
bir “yeniden düþünülmesi” olarak önem
arzetmektedir. Kütüphanelerde çok sayý-
da yazma nüshasý bulunan bu tercüme,
Osmanlý ulemâsýnýn eserle olan derin fikrî
irtibatýnýn da bir iþareti olarak kabul edi-
lebilir (bu konuda bazý isimler için bk. The
Muqaddimah, trc. Rosenthal, tercüme ede-
nin giriþi, I, s. LXVI-LXVII; Mukaddime,
trc. Uludað, tercüme edenin giriþi, I, 188-
191; Abdurrahman Bedevî, s. 217-218).

Mušaddime’nin çok sayýda neþri yapýl-
mýþtýr. Ýlk Arapça neþri Nasr el-Hûrînî ta-
rafýndan Mýsýr’da (Bulak 1274), diðer bir
neþri ise Etienne-Marc Quatremère tara-
fýndan Prolégomènes d’lbn-Khaldoun
adýyla üç cilt halinde Fransa’da (Paris 1858)
gerçekleþtirilmiþtir. Daha sonra Kitâbü’l-
£Ýber’in ilk cildi olarak veya müstakil þe-
kilde birçok defa yayýmlanmakla birlikte
(meselâ Kahire, ts.; nþr. Dervîþ Cüveydî, 2.
bs., Beyrut 1415/1995; Kahire, ts.) en gü-
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venilir neþri Ali Abdülvâhid Vâfî tarafýn-
dan yapýlmýþtýr (ilk baskýsý Kahire 1958;
bu neþrin bir deðerlendirmesi için bk. Mu-
kaddime, trc. Uludað, tercüme edenin gi-
riþi, I, 174-175; yapýlan muhtelif neþir-
ler için bk. Abdurrahman Bedevî, s. 265-
270).

Mušaddime’nin tamamýna yakýn kýs-
mýnýn ilk tercümesi, Pîrîzâde Mehmed Sâ-
hib Efendi tarafýndan 1143 (1730-31) yý-
lýnda gerçekleþtirilerek I. Mahmud’a tak-
dim edilmiþtir. Bu sýrada çok sayýda nüs-
hasý incelenip eserin tam bir tercümesi ya-
pýlmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak mütercim ese-
rin ilimlere ayrýlmýþ olan altýncý bölümünü
tercüme edememiþtir. Bu bölümün ferâ-
iz ilmine kadar olan kýsmýný Ýsmâil Ferruh
Efendi Türkçe’ye çevirmiþ ve bu haliyle ilk
neþri yapýldýktan sonra (Bulak 1274; Ýstan-
bul 1275) altýncý kitap Ahmed Cevdet Pa-
þa tarafýndan yeniden tercüme edilmiþtir
(Ýstanbul 1277). Mušaddime’nin daha
sonra da Türkçe’ye çevirileri yapýlmýþtýr.
Bunlardan en önemlileri Zakir Kadiri Ugan
ile (Mukaddime, I-III, Ankara 1954) Süley-
man Uludað’ýn (Mukaddime, I-II, Ýstanbul
1982) çevirileridir. Bunlarýn yanýnda Turan
Dursun (Mukaddime, I-II, Ankara 1989) ve
Halil Kendir de (Mukaddime, I-II, Ýstanbul
2004) eseri tercüme etmiþtir.

Batý’da “kendi türünde herhangi bir yer-
de ve zamanda herhangi bir zihin tarafýn-
dan yaratýlmýþ en büyük eser” diye taným-
lanan (Toynbee, III, 322) Mušaddime’-
den iktibaslar ve tercümeler XVIII. yüzyý-
lýn son yarýsýnda baþlamýþ ve XIX. yüzyýl-
da artarak devam etmiþtir. Ýlk defa Fran-
sýzca’ya tam çevirisi Mac-Guckin de Sla-
ne tarafýndan gerçekleþtirilmiþtir (I-III, Pa-
ris 1862-1868). Mütercim bu çeviriyi Pîrî-
zâde Mehmed Sâhib Efendi’nin tercüme-
siyle karþýlaþtýrarak yaptýðýný belirtmekte-
dir (Le Prolégomènes d’Ibn Khaldoun, ter-
cüme edenin giriþi, I, s. CXIV). Mušaddi-
me’yi daha sonra Vincent Monteil yeniden
Fransýzca’ya (I-III, Beyrut 1967), Franz Ro-
senthal Ýngilizce’ye (I-III, London 1958)
tercüme etmiþtir. Bu tercümeden önce
Charles Issawi tarafýndan yapýlan seçme-
ler An Arab Philosophy of History: Se-
lections from the “Prolegomena” of Ibn
Khaldun of Tunis adýyla neþredildiði gi-
bi (London 1950) Rosenthal’in tercüme-
sinden N. J. Dawood’un yaptýðý bir ihtisar
da defalarca basýlmýþtýr (The Muqaddimah,
London 1967, 1978, 1987, 9. bs., Princeton
1989). Eserin büyük bir kýsmý Annemarie
Schimmel tarafýndan Almanca’ya çevrile-
rek Ibn Chaldun: Ausgewaehlte Ab-
schnitte aus der muqaddima ismiyle

yayýmlanmýþ (Tübingen 1951), son zaman-
larda Matthias Paetzold Buch der Bei-
spiele adýyla yine kýsmen tercümesini
yapmýþtýr (Leipzig 1992). Mušaddime ay-
rýca Latince, Ýtalyanca, Urduca, Hintçe,
Portekizce, Ýbrânîce ve Farsça gibi çok
sayýda dile tamamen veya kýsmen tercü-
me edilmiþtir (bu tercümelerin bir kýsmý-
nýn listesi için bk. Mukaddime, trc. Ulu-
dað, tercüme edenin giriþi, I, 175-176).
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el-MUKADDÝME fi’t-TEVHÎD

(bk. AKAÝDÜ’s-SENÛSÎ).
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el-MUKADDÝMETÜ’l-

ÂCURRÛMÝYYE
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Ýbn Âcurrûm’un
(ö. 723/1323)

Arap gramerine dair muhtasar eseri
(bk. ÝBN ÂCURRÛM).
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el-MUKADDÝMETÜ’l-CEZERÝYYE
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Ýbnü’l-Cezerî’nin
(ö. 833/1429)

tecvid ilmine dair manzum eseri
(bk. ÝBNÜ’l-CEZERÎ).
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MUKADDÝMETÜ’l-EDEB
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Zemahþerî (ö. 538/1144) tarafýndan
yazýlan sözlük.
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Tefsir, hadis, kelâm, dil ve edebiyat âli-
mi Zemahþerî’nin Arapça öðrenmek iste-
yen Hârizmþahlar Devleti Hükümdarý At-
sýz b. Muhammed için kaleme aldýðý eser
Arapça kelimelerle kýsa cümlelerden olu-
þan bir sözlüktür. Zemahþerî’nin muhte-
melen ölümünden birkaç yýl önce yazdýðý
Mušaddimetü’l-edeb isimler, fiiller, harf-
ler, isim çekimi ve fiil çekimi olmak üzere
beþ bölüme ayrýlýr. Ýsimler bölümü eserin
dörtte birini, fiiller bölümü dörtte üçünü
oluþturur. Diðer bölümler ise birkaç say-
fadan ibarettir. Ýsimler bölümünde keli-
meler konularýna göre sýralanmýþ ve her
ismin çokluk þekli de kaydedilmiþtir. Bu
bölüm þu konulardaki kelimeleri içerir: Za-
man kavramlarý, gökyüzü, yeryüzü, ma-
denler, yollar ve yolculuklar, su ve sularda
yaþayan varlýklar, bitkiler, çiçekler, tarým,
meyve ve sebzeler, yerleþim birimleri, can-
lý varlýklar ve çeþitli soyut kavramlar, dinî
terimler, zanaatlar, meslekler ve bunlar-
la ilgili aletler, eczahane ve bakkaliye nes-
neleri, yemekler, giyim kuþam, sayýlar, at
ve silâhlar, evcil ve yabani hayvanlar, kuþ-
lar, renk isimleri. Zamirler, zarflar, ünlem-
ler ve diðer bazý gramer unsurlarý da bu
bölümde incelenmiþtir. Fiiller bölümünde,
fiiller bab denen kalýplara göre az harfli-
lerden çok harflilere doðru gruplandýrýl-
mýþ, her bab kendi içinde ilgili fiilin harf-
lerinin türüne ve Arapça’da uygulanan al-
fabetik sýraya göre düzenlenmiþtir. Ayrý-
ca her fiilin masdarý ve gerekiyorsa geniþ
zaman kipi de gösterilmiþtir. Harfler bölü-
münde isim ve fiil dýþýnda kalan diðer gra-
mer unsurlarýna yer verilmiþ, son iki bö-
lümde isim ve fiil çekimleri ele alýnmýþtýr.

Mušaddimetü’l-edeb’de kelime, ibare
ve kýsa cümlelerden oluþan Arapça met-
nin altýnda nüshalarýn çoðunda tercüme-
ler bulunmaktadýr. Bunlarýn önemli bir kýs-
mý Türkçe (Hârizm Türkçesi), Farsça, ikisi
XIV. yüzyýldan itibaren unutulan Ýran dili
Hârizmce, biri Moðolca satýr altý tercüme-
lidir. Eserin müellif nüshasý elde bulunma-
dýðýndan bu tercümelerin Zemahþerî’ye
ait olup olmadýðý bilinmemektedir. J. G.
Wetzstein ile onun görüþüne katýlan Carl
Brockelmann, Mušaddimetü’l-edeb’i
Arapça-Farsça sözlük sayarken Zeki Veli-
di Togan Türkçe’yi de dikkate alýr. Nuri Yü-
ce’nin eserin çeþitli nüshalarý üzerinde yap-


