
duz'a kadar genişleterek Hindukuş dağ
larının kuzeyine ulaştı. Bu sırada İngi
lizler'in yardımına başvuran Şücaülmülk 
İngilizler ve Sihler'le, Kabil'de tahta çık
mak üzere üçlü bir anlaşma yaptı ( 1838) 
Hindistan genel valisi Lord Auckland. Rus
lar ' ın desteğindeki İranlılar ' ın Herat'a 
saidırmasını da bahane ederek Afganis
tan'a İngiliz ve Hint askerlerinden oluşan 
bir ordu gönderdi. Böylece Birinci Af
gan- İngiliz Savaşı ( ı 838- ı 842) başladı. 

İngiliz-Hint ordusu 1839'da Kabil'i iş
gal ederek Şücaülmülk'ü tahta çı kardı. 

İngilizler'e karşı dostluk duyguları bes
leyen Dost Muhammed onlarla çatışma
ya girmek istemediğinden önce Buha
ra 'ya kaçtıysa da daha sonra teslim ol
du ve KalkOta'ya gönderildi. Ancak Şü
caülmülk yabancı bir ordu himayesinde 
başa geçtiğinden Afgan halkının tepki
siyle karşılaştı. Geri çekilme kararı alan 
İngiliz- Hint ordusu. Dost Muhammed 'in 
oğlu Ekber Şah'ın askerler i tarafından 
Kabil Bağazı 'nda tamamen imha edildi 
(ı 84 ı) . Bunun üzerine İngiliz hükümeti 
istifa etti. yeni hükümet Hindistan ge
nel valiliğine Lord Ellenborough'u gön
derdi. Yeni valinin ilk işi Afgan yenilgisi
nin intikamını almak oldu. General Pal
lock kumandasında Afganistan ' ı yeniden 
işgal eden İngiliz ordusu önüne çıkan 
köyleri ve halkını yok ederek Kabil' e girdi 
(1 842). Burada her şeyi yakıp yıktı. aha
liden 70.000 kişiyi öldürdü. Daha sonra 
Afganistan ' ı terketti. 

Şücaülmülk o sırada Kabil'de öldürO
lünce İngilizler Afgan birliğini ancak Dost 
Muhammed'in sağlayabileceğini aniaya
rak onun Afganistan'a dönmesine izin 
verdiler (1 843). Yeniden emir olan Dost 
Muhammed bir süre oğlu Ekber Şah'la 
mücadele etti. Ekber Şah'ın ölümünden 
(1 849) sonra kuzeyde H indukuş dağla

rının ötesindeki eyaletlerle Belh. Hulm 
( ı 850). Şibergan (ı 854 ). Meymene. En
dehuy (1 855) ve Kunduz (ı 859 ) gibi mer
kezleri. batıda Kandehar (1 855) ve He
rat ' ı (ı 863) geri aldı. 18SS'te İngilizler'le 
imzaladığı dostluk anlaşmasına bağlı ka
larak Hindistan'daki büyük Sepoy (Sipahi) 
ayaklanmaları (ı 857) sırasında tarafsız 
kaldı ve böylece dalaylı olarak İngilizler'in 
isyanı bastırmasına ve yeniden burada 
hakimiyet kurmalarına yardımcı oldu. 
İçeride · ise kabHelere dayanan yönetimi 
değiştirdi, düzenli bir ordu kurarak bu
nu Dürranı monarşisinin dayanağı hali
ne getirdi. Galzaylar'ın etkinliğine son 
vererek birçok ünlü kabile reisini öldürt
tü, bir kısmını da hapsettirdi veya sür-

güne gönderdi. Daha önce büyük çatış
malara giren Kızılbaş ve Sünni unsurları 
uzlaştırdı. Oğullarını çeşitli valiliklere ge
tirerek ailenin hakimiyetini devam et
tirdi. Halk arasında sevilen. adaleti ve 
cömertliğiyle tanınan Dost Muhammed 
Herat'ta öldüğünde Afgan birliğini bü
yük ölçüde gerçekleştirmiş ve bugünkü 
Afganistan'ın kurucusu unvanını kazan
mış bulunuyordu. 

Dost Muhammed'in ölümünden son
ra oğulları Şir Ali. Muhammed Emin. Mu
hammed A'zam ve Muhammed Efdal 
arasında meydana gelen taht kavgaları 
beş yıl süren kanlı bir iç savaşa sebep 
oldu. Fakat sonunda Şir Ali kardeşlerini 
yenerek tahta çıkmayı başardı ( 1868) 
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Farsça'da "seven, sevgili, yar" anlamın
daki dôst kelimesinden gelen dostluk is
lami literatürde sadakat, uhuwet, me
veddet, sohbet gibi değişik kelimelerle 
ifade edilmi ş, ayrıca veli ve refik kelime
leri başka anlamları yanında "dost" ma
nasında da kullanılmıştır. Kur'an-ı Ke
rim'de bu anlamda en çok geçen keli
me velidir. Veli tekil ve çoğul olarak (ev
liya) yer aldığı seksen yedi ayetin kı rk al
tısında Allah'ın insanlara dostluğu (me
sela bk. en-Nisa 4/ 45, 75, ı 19, 123, 173), 
iki ayette insanların Allah'a dostlukları 
(YOn us 10/ 62 ; ei-Cum'a 62/ 6), on ayet
te insanlarla şeytan arasındaki dostluk 
(mesela b k. en-Nisa 4/ 76 ; ei-A'raf 71 27, 
30). diğerlerinde ise iyi veya kötüler ara
sındaki dostluklar (mesela bk. en-Nisa 4/ 
ı 39, 144 ; ei-Enfa l 8/ 72) için kullanılmış
tır. Bu ayetlerin çoğunda insanlara, mü
minlere ve Peygamber'e yardımcı ola-
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cak, onları koruyacak, bağışlayacak, ka
ranlıklardan aydınlığa çıkaracak olan ger
çek dostun Allah olduğu. insanların bu 
anlamda Allah'tan başka dostları bulun
madığı ifade edilmekte, böylece onların 
gerçek ve ebedi dost olarak Allah'ı bil
meleri, O'na dayanıp güvenmeleri öğüt
lenmektedir. Ayrıca dini ve ahlaki zihni
yetin beşeri ilişkiler üzerindeki etkiler i 
dolayısıyla kafirlerin, zalimlerin, yahudi 
ve hıristiyanların sadece birbirlerinin ve 
şeytanın dostları olabilecekleri bildirilir ; 
"Sizin dostunuz Allah, O'nun elçisi (Hz. 
Muhammed) ve iman edenlerdir" denilir 
(ei-Maide 5/ 55 ) Başka bir ayette, "Ey 
inananları Eğer iman yerine küfrü be
ğenip tercih etmişlerse babalarınızı ve 
kardeşlerinizi bile dost kabul etmeyi
niz" (et-Tevbe 9/ 23) mealindeki ifade
lerle dostlukların tesisinde kan bağı ye
rine inanç birliğinin esas alınması ge
rektiği vurgulanmıştır. 

Allah 'ın inananların dostu olduğunu 
bildiren ayetlerin çoğunda veli kelimesin
den sonra nasir, şefi' , vak, hamid, mür
şid gibi sıfatiara veya benzer manalar 
ihtiva eden ifadelere yer verilerek dos
tun sevdiği için bir yardımcı , koruyucu, 
kurtarıcı, yüceltici, iyiliğe yöneitici olma
sı. bu şekilde dostluğun sevgiye dayan
ması ve pratik ahlaki sonuçlar doğur
ması gerektiğine işaret edilm iştir. Mü
minlerin kardeş olduğunu (ei-Hucurat 
49 1 ı 0), vaktiyle onlar birbirine düşman 
iken Allah· ın gönüllerini kaynaştırma

sıyla dost ve kardeş olduklarını (Al-i im
ran 3/ ı 03) bildiren ayetler de geniş kap
samlı dostluğun önemini anlatmaktadır 
(bk. KARDEŞLiK). 

Kur'an-ı Kerim'de yine dostluk anla
mında kullanılan hulle kelimesi, sözlük
lerde genellikle "kalbin derinliklerine nü
fuz ederek kökleşen engin dostluk" şek
linde açıklanmaktadır (Usanü' /- 'Arab, 
"I:]Jl" md.; Tacü'l · 'arüs, "I:]Jl" md.). Allah 'ın 
H4. İbrahim 'i dost (halil) edindiğini (en
Nisa 4/ 125 ), ahirette zalimlerden biri
nin, "Keşke falanı dost (halil ) edinmesey
dim" (ei-Furkan 25 / 28) şeklindeki piş

manlığını anlatan ayetlere göre hulle ke
limesi ilgili diğer terimlerden daha dar 
kapsamlı, fakat daha içten ve güçlü bir 
dostluğu ifade etmektedir. Gazzali, "Eğer 
kendime candan bir dost edinecek ol
saydım EbO Bekir' i tercih ederdim ; fakat 
arkadaşınız (Muhammed) Allah'ın dostlu
ğunu tercih etmiştir" (İ bn Mace, "Mukad
dime", ll ; Tirmizi. "Mena.Jpb", 14) mea
lindeki hadise dayanarak haiTI kelimesi
nin. başka bütün dostları aşacak ölçüde 
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gönlü kaplayan en büyük, en seçkin dost 
ve sevgitiyi ifade ettiğini belirtmiş, bu 
anlamı dolayısıyla Hz. Peygamber'in Al
lah'la olan dostluğunu bu kelime ile. Ebü 
Bekir ve Ali gibi önde gelen sahabilere 
karşı olan dostluğunu da uhuwet vb. 
deyimlerle açıkladığını hatırlatmıştır (ih
ya', ll , 193- 194). Bununla birlikte hadis
lerde müslümanlar arasındaki dostluk 
için de hulle kelimesinin kullanıldığı gö
rülmektedir (BuharT, "Salat", 80, "Mena
kıbü'l-ensar", 45). Ayrıca ashaptan bazı
ları Hz. Peygamber'i kastederek "halTlf" 
(dostum) ifadesini kullanmışlardır (Buha
ri, "Teheccüd", 33; "Zekat", 4; "Savm", 60). 
"Kişi dostunun (ha!TI) dini üzeredir" me
alindeki hadis (Tirmizi, "Zühd", 45). dost
luğun ancak ahlaki. psikolojik vb. yön
lerden uyuşabilenler arasında kurulabi
leceği şeklindeki felsefi görüşün (aş bk.) 
özlü bir ifadesidir. İnsanların farklı ta
biat ve karakterde yaratı lmış olmasının 

bu uyuşma ve kaynaşmadaki rolünü be
lirten. "Ruhlar bir araya getirilmiş grup
lar gibidir: tanışıp uyuşanlar birleşir, 

uyuşmayanlar ayrılır" mealindeki hadis 
(Buhari, "Enbiya'", 3; Müslim, "Birr", 159). 
dostluk konusunu inceleyen hemen bü
tün ahlakçıların dikkatini çekmiştir. 

Hadislerde sahip ve halfl gibi veli ve 
sadik kelimeleri de dost anlamında kul
lanılmıştır. Ayrıca bazı hadislerde Resü
lullah. Hz. Osman ve Ali gibi sahabilere 
karşı dostluğunu reffk kelimesiyle de ifa
de etmiştir. ResOl-i Ekrem, irtihali sıra
sındaki sözleri içinde geçen "er-reffku'l
a'la" deyimiyle Allah'ı kastetmiştir (Bu
harT, "Feza'ilü'l-asMb", 5; "Megiizi", 83, 
84; "Ri~a~". 42J 

Geleneksel İslam ahlak literatüründe 
dostluk konusu, ilgili ayet ve hadislerin 
ışığı altında din kardeşliğinin gerektir
diği haklar ve sorumluluklar açısından 
ele alınmıştır. Çoğu antoloji mahiyetin
deki bu tür eserlerin en eskilerinden bi
ri olan İbn Kuteybe'ye (ö 276/ 889) ait 
c Uyılnü '1- a.IJ.bdr'ın dostluk konusuna 
ayrılmış geniş bir bölümünde (IV, 3- 134) 
dostlar arasında uyuşma. sevgi, görüş
me, karşılıklı ziyaret, vedalaşma, hedi
yeleşme, hasta ziyareti, taziye, tebrik
leşme, af dileme, bağışlama gibi dost
lukla ilgili ahlak ve muaşeret kuralları , 

kötü ve sahte dostlar, akrabalar·arasın
daki hak ve sorumluluklar. dostlar ara
sında kırgınlıklara son verme gibi hu
suslara yer verilir: bu konu işienirken il
gili hadislerle manzum ve mensur hike
miyat da aktarılır. Dostluk daha sonra 
yazılan bu tür eserlerde de geniş bir şe
kilde yer almıştır. 
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Dostluk konusunu geleneksel İslami 
anlayışla ele alan sistematik ahlak kitap
larının en dikkate değer olanlarından bi
r i, İmam Maverdi'nin Edebü'd - dünyd 
ve· d- din adlı eseridir. Maverdi dostluk 
ve sevgiyi, ferdi ve sosyal hayatın düzen 
içinde sürdürülmesinin başlıca şartların
dan olan ülfetin sebepleri arasında göste
rerek Hz. Peygamber'in ülfeti sağlamak 
için sahabiler arasında kardeşlik bağı 

(muahat) kurduğunu hatırlatır. Dostluk 
ya zorunlu etkeniere bağlı olarak ken
diliğinden veya gayeli ve iradi olarak ku
rulur. Bunların ilki ikincisinden daha güç
lüdür. Zira ikincisi bağlı olduğu gayenin 
elde edilmesiyle sona erebileceği halde 
birincisi zorunlu ve hatta tabii sebeple
re dayandığı için süreklidir. Bu dostluk 
genellikle ruhi yapı ları, karakterleri uyu
şan kimseler arasında gerçekleşir: bir
biriyle uyuşan iki kişi arasındaki müna
sebetler gittikçe gelişerek iyi niyet, sev
gi, güven, dayanışma gibi ahlaki ve sos
yal arnillerin tesiriyle en sonunda kişi

nin kendi benini dostunun beninden ay
rı görmeyeceği "aşk" derecesine ulaşa
bilir (s 163- 164) 

Mutasawıflar. tasawuf hayatının dı

şında gördükleri ve "dünya ehli, rüsüm 
ehli, avam" gibi isimlerle andıkiarı kim
selerle kendi aralarında farklı ölçülerde 
de olsa mesafe bırakmayı tercih etmiş
lerdir. Zira avam, mutasawıfların nefret 
ettiği nefsani tutkulara. dünyevi men
faat ve haziara az veya çok bağımlıdır; 
mutasawıflar ise baştan beri ısrarla Al
lah için dostluk kurmayı tavsiye etmiş 
(Muhasibi, s. 307-324) ve bu maksatla ku
rulan dostluklara büyük önem vermiş
lerdir (bk. SOHBET). Tasawufi eserlerin 
çoğunda "Adabü's-suhbe, Adabü'l-uhuv
ve" vb. başlıklar altında tasawufi dost
lukların adab ve erkanını ayrıntılı olarak 
işleyen bölümler bulunduğu gibi (mese
la bk. Muhasibi , s. 307-324 ; Ebu Talib el
Mekki, ll, 213-237; KuşeyrT, 11 , 574-580; 
HücvTri, 11 , 580-606; Gazzali, IV, 157-268; 
Sühreverdi, s. 206-214) konuyla ilgili müs
takil eserler de yazılmıştır (mesela bk. 
Şa'rani, el·Mul]tar mine'l·enuar {f şoJ:ıbe· . 
ti' l ·al]yar, Beyrut 1986; ibn Ardün, Ada· 
bü's·şohbe, Darülbeyza 1987) 

Dostluk konusuna ilgi duyan islam fi
lozofları daha çok Aristo'nun, on bölüm
den oluşan Etica Nicomachea adlı ese
rinde iki bölüm işgal eden (VI ll -IXJ dost
luk hakkındaki fikirlerinden faydalanmış
lardır. Farabi, eserleri arasında geniş yer 
tutan ahlak kitaplarında dostluk konu
suna çok az yer vermiştir. Fusıllün mün-

teze ca adlı eserinde (s 70-7 1) ülke hal
kının sevgi sayesinde kaynaşabileceğini 
ve adalet sayesinde birlikte yaşayabile
ceğini belirtir. Sevginin ya tabii veya ira
di olabileceğini söyleyen Farabi, Aristo'
nun dostluk hakkındaki tasnifini tekrar
layarak sevginin erdeme, menfaate ve
ya lezzete dayalı olarak kurulabileceğini 
ifade etmektedir. Farabi'ye isnat edilen 
Siyaset başlıklı bir risalede ise (bk İbn 

Miskeveyh, el-!fikmetü'l·l]alide, s. 327-342) 
iki sınıf dosttan söz edilmiştir. İ l k sınıf. 
dostluklarında samimi olan iyi niyetli 
dostlardır. Bunlar dostlarının erdemini 
geliştirir. hatalarını önler. kusurlarını ör
ter. İnsan bu nitelikteki dostlarının sayı
sını çoğaltmalıdır. İkinci sınıfı teşkil eden
ler dost gibi görünenlerdir. Farabi bun
lara güvenmemeyi, ancak yine de onla
ra iyi davranınayı öğütler: zira ileride 
sahte dostlukları gerçek dostluğa dönü
şebilir. 

Kendilerini "vefa lı dostlar" (hullanü 'I
vefa) diye de adlandıran ihvan-ı Safa. ba
rışçı gayeleriyle eklektik ve hümanist fel
sefelerinin bir sonucu olarak dostluk ko
nusuna büyük önem vermişler. antik fel
sefelerle din ve tasawufun. hatta de
ğişik dinlerin dostluk anlayışını birleştir

meye çalışmışlardır. Resti 'il'in çeşitli yer
lerinde ve özellikle bu konuya ayrılmış 
olan kırk dokuzuncu risalede dostluk ve 
dost edinmeyle ilgili ölçülerini tesbit et
mişlerdir (Resa 'il, IV, 41-60). 

islam filozofları içinde sevgi ve dost
luk konUsunu en geniş ve sistemli şe

kilde inceleyen düşünür İbn Miskeveyh 
olmuştur. İbn Miskeveyh, Tehpbü '1- a{.ı.
ldk adlı eserinin büyük ölçüde Aristo et
kisiyle kaleme alınmış olan beşinci bölü
münde menfaate, hazza, hayra veya bun
ların üçüne birden bağlı olmak üzere dört 
türlü sevgi ve dostluk bulunduğunu be
lirtir. Aristo gibi İbn Miskeveyh de yaşlı
larda menfaate, çocuklarda hazza da
yalı dostluğun daha yaygın olduğunu, 
dostluklar içinde ancak hayra dayalı bu
lunanın uzun ömürlü olabileceğini söy
ler, çünkü yalnız hayır sabit karakterli
dir (Teh?fbü'l ·al] la~. s. 125- 127) İbn Mis
keveyh bütün islam düşünürleri gibi en 
yalın. dolayısıyla en yüksek sevginin ila
hi sevgi olduğunu belirtmekte ve bu gö
rüşü Aristo'ya isnat ettiği bir alıntıyla 
desteklemektedir. Ancak Aristo dostlu
ğu daima beşeri planda düşünmüş, hat
ta dostluğa taraf olanlar arasında fazi
let ve servet gibi imkan ve nitelikler ba
kımından denklik bulunmasını dostluk 
kurmanın şartlarından biri olarak gör-



mesi sebebiyle her bakımdan birbirin
den farklı olan insanlarla "tanrılar" ara
sında bir dostluktan söz edilerneyeceği 

ni açıkça belirtmiştir ( 'ilmü ' l-al]la~, Vlll , 
7.4 -5) . İbn Miskeveyh de bu tür sebep
Ierin sevgiyi olumsuz yönde etkileyece
ğini kabul eder. Fakat ona göre Efla
tun'un dediği gibi (Devlet, 61 ı d-612•) in
sandaki ilahi cevher tabiata bulaşmak
tan doğan paslardan arındırılır ve tut
kuların tesir imkanı yok edilirse o tak
dirde bu ilahi cevher "Allah'a benzeme 
iştiyakı " duyar (Teh?fbü 'l· al]lak, s. 127-
128). İbn Miskeveyh, yine Aristo 'dan ay
rılarak insanın bu ilahi sevgi ve dostluk 
mertebesine tam olarak ancak öldük
ten sonra ulaşabileceğini söyler. Ayrıca 
dost seçiminin isabetli yapılabilmesi için 
Sakrat'tan naklettiği bazı pratik öğüt
ler sıralar (a.g.e., s. 140- 142) . 

Başta Gazzali'nin İlıya'ü 'ulUmi'd
din ' i olmak üzere çoğu bu eserin etki
siyle yazılmış daha sonraki ahlak ve ta
sawuf kitaplarında dostluk konusu di
ni, tasawuff ve kısmen felsefi yaklaşım
larla ele alınarak dostluk çeşitleri , bun
ların fıtri, psikolojik ve sosyal sebepleri. 
gayeleri, fayda veya zararları , insanların 

dostlara olan ihtiyaçları , dost seçilecek 
kimsede aranması gereken nitelikler, 
akıllı ve ahmak dostların özellikleri, dost
ların birbirine karşı tutumlarının neler 
olması gerektiği vb. açılardan işlenmiş
tir (ayrıca bk. MUHABBET ). 
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DOZV, Reinhart Pieter Anne 
(1820 -1883) 

Hollandalı şarkiyatçı . 
_j 

21 Şubat 1820'de Leiden'de doğdu . 

Güney Fransa'dan Leiden şehrine yer
leşmiş Protestan bir aileye mensuptur. 
Daha lise yıllarında iken edebiyat ve ta
rihe ilgi duydu. 1837'de girdiği Leiden 
Üniversitesi 'nde fıloloji , edebiyat ve ta
rih alanlarında büyük başarı gösterdi. Bu 
arada üniversite kütüphanesinin Arap
ça el yazmaları bölümü başkanı ve aynı 
zamanda Şark dilleri uzmanı olan Wei
jers'Ie tanıştı. Lise yıllarında özel ders 
alarak başladığı Arapça öğrenimine Wei
jers'in yanında devam etti. Aynı hocadan 
İbranice , Ketdanice ve Süryanice dersle
ri de aldı. Daha öğrenciliği devam eder
ken hocasının tavsiyeleri doğrultusunda 
Şark tarihi üzerinde araştırmalar yap
maya başladı. Bu sırada Hollan.da Krali
yet Akademisi'nce düzenlenen " Geçmiş

te ve Günümüzde Araplar'ca Kullanılan 
Kadın ve Erkek Elbiseleri " konulu yarış
maya yine hocasının teşvikiyle katıldı ve 
sunduğu çalışma birincilik ödülüne la
yık görüldü. 

Dozy daha sonra We[jers'in tavsiye
siyle Endülüs tarihi ve edebiyatının kay
naklarına yönelerek "Arap Kaynaklarına 
Göre Abbadiler" konulu bir çalışma yap
tı. Bu çalışmanın bir bölümünü 1844 yı
lında doktora tezi olarak sundu. Endü
lüs tarihi araştırmalarını sağlıklı bir şe
kilde sürdürmek için ispanyolca öğren
di. Çalışmalarına önce İspanyol tarihçi
lerinin araştırmalarını incelemekle baş
ladı. Bunlarda birçok yanlış tesbit edin
ce yeni bir tarih yazmaya karar verdi. Bu 
araştırmasını sürdürürken bir taraftan 
da 1846'da müdür yardımcısı olarak ta
yin edildiği Şark yazmaları bölümünde 
mevcut el yazmalarının katalogunu ha-

Reinhart 
Pieter 
Anne Dozy 

DOZY, Reinhart Pieter Anne 

zırlıyordu . Fakat Liberal Parti 'nin toplan
tıları sırasında tanıştığı Leiden Üniversi
tesi hukuk profesörlerinden Thorbecke, 
bu partinin iktidara gelişiyle Içişleri ba
kanı olunca Dozy'yi 1850'de görevinden 
istifa ettirerek Leiden Üniversitesi ge
nel tarih kürsüsüne yardımcı profesör 
olarak tayin edilmesini sağladı. 1854'te 
profesör unvanını alan ve 1861-1867 yıl
ları arasında Doğu dilleri kürsüsünde 
çalışan Dozy çeşitli ülkelerdeki birçok 
tarih akademisinin üyeliğine seçildi : ba
zı ülkelerin hükümet başkanları tara
fından nişanlarla ödüllendirildi. 1880 yı
lında Madrid'deki La lnstitucion Libre De 
Ensananza kendisine fahri profesörlük 
payesi verdi. 30 Nisan 1883'te Leiden'de 
öldü. İyi derecede Fransızca , İngilizce , 
Almanca, İtalyanca ve Portekizce bilen 
Dozy ilmi neşriyatını daha çok Fransızca 
ile yaptı. 

Eserleri. A) Telif Eserleri. 1. Dictionnaire 
detaille des noms des vetements chez 
les Arabes (Amsterdam 1845). Bu eserin
de eski devirlerden kendi zamanına ka
dar Arap giysileri hakkında bilgi vermek
tedir. 2. Scriptorum Arabum Joeide A b
badi dis (1- lll , Leiden 1852 -1 863) İslam 
kaynaklarına dayanarak Abbadiler ha
nedanı hakkında yazdığı Latince bir eser
dir. 3. Recherches sur 1 'hi stoire politi
que et litteraire de l'Espagne pendant 
le moyen age (Leiden 1849). Dozy bu 
eserinde kendisinden önce Endülüs ta
rihi üzerinde çalışan bazı Avrupalı araş
tırmacıları tenkit etmekte ve Kastilyalı 

ünlü şövalye Sid'le (Cid) ilgili geniş bilgi 
vermektedir. 4. Histoire des M usul
mans d 'Espagne (711-111 O) (1- IV, Lei
den 186 ı. I 932) Dozy'nin en önemli ça
lışması olan eser on yıllık bir mesainin 
ürünüdür. Müellif Avrupa kütüphanele
rindeki Endülüs kültür ve tarihiyle ilgili 
yazmaların hemen hemen tamamını in
celemiş ve eserini daha önce kullanılma
mış olan pek çok ana kaynağa dayana
rak kaleme almıştır. Ancak Dozy'nin bu 
çalışması . bazı konuları gereğinden faz
la uzatma, siyasi tarihe ağırlık vererek 
kültür tarihini ihmal etme. İslamiaşma
nın seyir ve sebeplerini , bu arada fuka
hanın Endülüs cemiyeti içindeki yerini 
layı kıyla değerlendirememe ve zaman za
man bazı sübjektif yorumlara gitme gi
bi kusurlarından dolayı tenkit edilmiş 

tir. Eser Spanish Islam adıyla İngilizce'
ye (tre. F. G. Stokes, London 1913, 1972), 
Historia de los Musulmanes de Espa
na adıyla da ispanyolca'ya (Madrid 1877, 
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