Mahn~ ~f d ~it Hattdb. — Kr~ det Feth'il-Ma~rib'il- Arabi (,,S'imâlf Afrika'n~n Fetih Kahramanlan). Beyrut, Matbacat IMr'il-Fetly, 1966 (1386),
I. cild 352, II. cild 440 s., haritalar ve resimler, Mr'ul-Feth n~r.
Beyrut Fetih Ne~riyat Evi'nin Islam Fütühat~~ Kumandanlar~~serisinden birisini te~kil eden bu iki cildlik eserin müellifi olan General Mahm~ld ~It tlattab,
askerlik ve harb tarihlerine ait 30 dan fazla eserin sahibidir. Müellif eserin ba~~nda
kitab~n~~ ~imali Afrika'n~n fethine ilk defa giri~en III. Halife Hz. Osman'a ithaf
etti~ini yaz~yor. Eserin mukaddime k~sm~nda ise, sadece Kur'an'daki ~u Ayet yer
al~yor : "Ma~rib ve me~r~k (ne varsa) hepsi Allah'~nd~r, O istedi~ini do~ru yola
yöneltir". Eserin giri~~k~sm~~diyebilece~imiz bölümünde Mahmud Hattab, ilk söz
olarak sömürgeci devletlerin ~imali Afrika'da takip ettikleri iktisadi, siyasi ve askeri
sömürme politikas~~d~~mda ve hepsinden ziyade Arab lisan~n~~imhaya çal~~t~~~n~~ifade
ettikten sonra : "E~er dini mektepler ve Kur'an talim hocalar~~olmasayd~~ ~imali
Afrika'da ~talyanca, Frans~zca ve Ispanyolca Arapçan~n yerini alacakt~" diyor. Bu
dü~üncesini te'yid maksad~yla da, Paris'te bulundu~u müddet zarf~nda, orada gördü~ü Cezayirli Araplar~n tek kelime Arapça bilmediklerini mü~ahede etti~ini söylüyor. Müellif bu ac~~gerçe~e bir misal daha ekliyor ve diyor ki : "Irak'ta bulundu~um 1963 senesinde ~imali Afrika Devletlerini temsilen gelen birçok heyetlerin,
bizimle ecnebi bir lisanla konu~mak mecburiyetinde kald~klar~n~~gördüm.
Daha sonra müellif, eserinin Kuzey Afrika Araplar~na, beldelerine Islâmiyetin
ve Arapçan~n nas~l girdi~ini ve ecdadlar~n~n bu u~urda nas~l gayret gösterdiklerini
hat~rlataca~~n~~söylüyor ve kitab~n mevzuunu biri co~rafi di~eri tarihi olmak üzere
iki zaviyeden ele alaca~~n~~da sözlerine ilave ediyor. Afrika kelimesinin men~ei
hakk~ndaki muhtelif görü~leri izahtan sonra s~ra, ~imali Afrika sakinlerini co~rafi
bak~mdan ele almaya geliyor. Mahmüd ~it Hattab ~imali Afrika sakinlerini be~~
ana gurupta mütâlea ediyor: ~ . Berberiler, 2. Efarika, 3. Yahudiler, 4. Sudanl~lar,
5. Rum ve Frans~zlar. Ayr~ca bunlar hakk~nda ayr~~ ayr~~k~sa malümat da veriyor.
~slarndan önceki Ma~rib Tarihi isimli ba~l~k alt~nda, alt~~devir gözden geçiriliyor ve bu devirler hakk~nda uzun uzun bilgi veriliyor. ~ . Devir: Tarihten Önceki
devirdir. Bu devir hakk~ndaki malümat arkeoloji alimlerinin bilgilerine istinad
ediyor. Hakk~nda çok az ~ey bilinen bu devirde, ~imali Afrika'da bir müddet zenciler ya~am~~lar ve sonra munkariz olmu~lard~r. 2. Devir: Finikeliler Devridir.
Müellif bu devir hakk~ nda uzun bir tarihi malümat verdikten sonra, Finikelilerin
Yunanhlara ilim ve felsefe ö~rettiklerini, dünya denizlerini ilk defa onlar~n ke~fettiklerini, gemi imalat~ nda hüner sahibi olduklar~n~, hurüf-~~hecay~~ve cam~~ onlar~n
ke~fettiklerini bir çok muteber tarihi kaynaklar göstererek zikrediyor. 3. Devir :
Kartacal~lar Devridir. Yine uzun bir tarihi malümattan sonra Kartacal~lardan
bize medeniyet kal~nt~lar~~intikal etmedi~ini, zira onlardan sonra ~imali Afrikaya
yerle~en Romal~lar~n her~eyi yak~p y~kt~klar~n~~ ifade eden Mahmild kiattab, 4.
Devir olarak : Romal~lar Devrini ele al~yor. Bu k~s~mda M. O. 264-146 seneleri
aras~nda Kartacal~larla Romal~lar~ n dört büyük muharebeye giri~tiklerini ve Roma-
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l~lann taassuplar~~sebebiyle Kartaca medeniyetinden istifade etmediklerini söylüyor. 5. Devri Cermen ~rk~ndan gelen Vandal'Iar~n, 6. Devri de Rum (Bizans)'111arin te~kil ettiklerini ifadeden sonra, bunlar hakk~ nda uzun uzun malûmat veriyor.
Bundan sonraki k~s~mda müellif ~imali Afrika Devletlerinin ehl-i Salib harpleri
esnas~nda haçl~lara nas~l kar~~~koyduklar~n~~ ve çe~itli fedakarl~klarla istiklllerine
ne ~ekilde kavu~tuklar~n~, Libya'lllar~n Italyan'larla, Cezayir ve Fas'lllann Frans~zlarla nas~l kahramanca mücadele ettiklerini anlat~yor. Kitab~n ~~. cildi ~imali Afrika
Devletlerinin ilk fetih kumandanlanndan,
b. `A~, 'Abdullah b. Sa`d, Mu`aviye b. Hadic, `Ukbe b. Nafi`, Ebû'l-Muhacir Dinar, Züheyr b. Kays, Hassan b.
el-Nu`man ve Musa. b. Nu~ayr'in hayat hikayeleri ile bitiyor.
Eserin II. cildinin ba~~taraf~nda Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'~n fetihlerinde
tarihe isimleri geçmi~~olan büyük kumandanlar~n nesebi, mücâhedeleri ve kumandanl~klar~~hakk~ndaki malûmat yer al~yor. ~imâli Afrika'n~n islami fütûhattan bugüne kadar geçirdi~i safahat~n k~sa bir hülasas~nda mt~ellif, bu bölge devletlerinin
Osmanl~~Imparatorlu~u idaresi alt~nda çok müreffeh ve mesud bir hayat sürdüklerini ifade ediyor.
Mahmüd Hattab eserinin sonlar~na do~ru ~imâli Afrika Devletlerinin ve di~er
bölgelerdeki Arab devletlerinin istikballerine dair olan görü~lerini tarihi misallere
istinaden anlat~yor.
Eserin her iki cildinin de sonunda, el-Ma~a.d~r ve'l-Merac~ < ba~l~~~~alt~nda,
kitab~n kaynak ve me'hazIar~n~~te~kil eden çe~itli lisanlarda kaleme al~nm~~~35o'ye
yak~n bibliyografik liste yer al~yor. Daha sonra ise eserde geçen ~ah~s, yer, millet ve
kabile isimlerini ihtiva eden ayr~~ayr~~index'ler var.
Eser hakk~nda, tertip bak~m~ndan baz~~ takdim tehir hatalar~~göze çarpmakla
beraber, ~imalt Afrika Devletleri mevzuunda çal~~anlar için çok faydal~d~r diyebiliriz. Hele yukar~da zikretti~imiz uzun bibliyografik listenin klasik bir çok mehazlar
yan~ nda pek çok eserleri de ihtiva etmesi bu sahada çal~~acaklar için ayr~~ bir kazançt~r.
OSMAN OZTURK

