
Minaresi Germivanoğullan dönemine ait olan Yukarı Kale 
!Orta Hisa rı Mescidi - Kütahya 

sultanü'l -Germiyaniyye, melikü'l-ümera 
ve'l-kübera, sultanü'l-muazzam" gibi 
unvaniarta anılmaktaydılar. 

Germiyan Beyliği sarayı hakkında dev
rin kaynaklarında ayrıntılı bilgiler yok
tur. Geç devir müellifleri, Kütahya'daki 
sarayın Germiyanoğulları döneminden 
kalma olduğunu yazarlar. Evliya Çelebi 
sarayı 360 adalı, divanhaneleri. hamam
ları, geniş bir bahçesi olan büyük bir yer 
olarak tarif eder. Örneri'ye göre Yakub 
Bey zamanında sarayda emirler. vezir
ler, kadılar, katibler ve köleler bulunu
yordu. Saray ll. Yakub Bey döneminde 
bir ilim ve kültür merkezi oldu. Germi
yanoğulları'nın iç teşkilatları içinde emir
lerin yer aldığı bilinmektedir. Sandıklı'
daki bir kitabede Hüsameddin Yaküb b. 
Umür'un "emirü'l-muazzam" sıfatıyla 

anıldığı dikkati çeker. Nişancılık ve def
terdarlık gibi büroların da bulunduğu. 
Şeyhoğlu Mustafa'nın bu iki görevi yeri
ne getirdiği bilinmektedir. Ordu kuman
danlarına ise subaşı deniyordu. Kaynak
larda Aydınoğlu Mehmed Bey, Özbek Su
başı, Hisar Bey gibi kumandanların ad
ları zikredilir. 

Germiyan toprak sistemi ve idaresi 
Selçuklu teşkilatının devamıdır. İkta sis
teminin uygulandığı ve bununla ilgili ba
zı karlnelere Osmanlılar dönemine ait 
tahrir defterlerinde rastlandığı söylene
bilir. Nitekim tahrir defterlerinde, Ger
miyanoğulları tarafından vaktiyle veri
len muafiyetierin sürdürüldüğü, vakfi-

yelerin geçerli sayıldığına dair pek çok 
kayıt mevcuttur (BA. TD, nr. 369, s. 54-

55,61,62.95, 97, 374; BA, MAD, nr. 617, 

s. 74, 85): Bütün bu kayıtlar. Germiyano
ğulları'nın diğer beylikler gibi sistemli 
bir toprak teşkilatma sahip olduğunu 
ve bununla ilgili teşkilatın oluşturuldu
ğunu göstermektedir. 

Toprak sistemi yanında iktisadi ha
yatta ticaretin ve sanayinin de nisbeten 
gelişmiş olduğu anlaşılmaktadır. Özel
likle ceşitli pamuklu dokumaların imal 
edildiği ve bunların çok tutulduğu kay
naklardaki bilgilerden çıkarılabilmekte
dir. Mesela 1381'deki düğün sırasında 
Osmanlılar'a giden hediyeler arasında 

Denizli bezi gönderilmiştir. Ayrıca Ger
miyan askerlerinin süslü, kırmızı atlas
tan elbiseleri bulunduğunu Örneri zik
retmektedir. Menderes yolu ile Kütahya 
sapları ve çeşitli mallar. özellikle atlar 
ve pirinç sevki yapılmaktaydı. Gümüş 

madeni de bol olarak çıkarılıyordu. Bur
sa- Kütahya arasında ticari bakımdan 
yoğun bir ilişki vardı. İç bölgelerden ve 
Ege'den gelen yabancı menseli mallar 
Kütahya yolu ile Bursa'ya giriyordu. Kü
tahya bölgesinde bulunan konar göçer 
teşekküller de çeşitli hayvan ürünleri el
de ediyorlardı. 

Germiyanoğulları zamanında edebi ve 
ilmi faaliyet oldukça canlıydı. Türk dili 
bu bölgede büyük bir gelişme gösterdi. 
Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa, Şeyhi Si
nan, Ahmedi. Ahmed-i Dai gibi müellif
ler vı:ı şairler bu sahada yetişmişler, )01_ 

yüzyıl Türk edebiyatının doğmasında 

önemli bir yere sahip olmuşlardı. Bun
lar Germiyanoğulları adına eserler kale
me aldılar. Şeyhoğlu'nun Süleyman Şah'ın 
isteğiyle tercümeler yaptığı. Şeyhi Si
nan'ın ll. Yakub Bey'in musahibi ve ta
bibi olduğu, Ahmedi'nin İskendername 
adlı eserini Süleyman Şah adına yazma
ya başladığı, Ahmed-i Dai'nin ll. Yakub 
Bey'in emriyle Ta'birndme'yi Farsça'
dan Türkçe'ye çevirdiği bilinmektedir. 
Bu müelliflerin sonradan Osmanlılar'a 

intisap ettiği düşünülecek olursa Ger
miyanlılar'ın Osmanlı ilim ve kültür ha
yatında önemli bir yeri olduğu anlaşılır. 
öte yandan ll. Yakub Bey'in taş vaktiye
si de kültür açısından ayrı bir yere sa
hiptir. 1314 tarihinde yapılmış olan Va
cidiye Medresesi'nde islami ilimler ya
nında astronomi ilmiyle ilgili dersler de 
okutulmuştur. Germiyanoğulları'nın Kü
tahya, Denizli. Afyon. Uşak, Kula, Sandık

lı gibi şehir ve kasabalarda eserleri bu
lunmaktadır. 
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GESCHICHTE 
der ARABISCHEN LllTERA TUR 

Alman şarkiyatçısı 
Cari Brockelmann'ın 

(ö. 1956) 
Arapça yazma eserler 

literatürüne dair kitabı. 
_j 

Brockelmann bu eseri, istanbul'da bu
lunduğu sırada İbn Kuteybe'nin cUyu
nü '1- al].bôr'ı hakkında hazırladığı bir 
çalışmayı fazla satılmaz endişesiyle neş-
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retmek istemeyen yayımcı E. Felber 'in. 
herkesin ilgi duyacağı bir kitap yazması 
halinde onun yanı sıra bu eseri de basa
cağını söylemesi üzerine kaleme almıştır. 
Dört yıl ara ile yayımlanan iki kalın cilt
ten oluşan Geschichte der arabischen 
Litteratur (GAL) ilim aleminde büyük 
yankılar uyandırdı (Weimar 1898- I 902) ve 
takdirle karşılandı. Yazar, bu iki cilt üze
rine yaklaşık kırk yılda yaptığı ilave ve 
düzeltmeleri de iki ek ciltte (Supplement· 

band) topladı (Leiden 1937 -1938) Mısır ' ın 

İngilizler tarafından işgal edildiği 1882 ·
den sonraki dönemi kapsayan lll. ve son 
ek cildi de 1942'de yayımiadı (Leiden) 

Brockelmann I. cildin başında, eserin 
hazırlanmasında faydalandığı kaynakla
rı ele alarak iki gruba ayırır. Bunlar. İbn 
Hallikan'ın Vefeyatü'l- a eyan 'ı gibi bi
yografik mahiyetteki eserler le İbnü' n
Nedim'in el-Fihrist'i veya Katib Çelebi'
nin Keşfü 'z- ?Unun 'u gibi bibliyografik 
eserler ve kütüphane kataloglarıdır . Sa
yıları 168'e varan ve aralarında Londra, 
Cambridge, Madrid, Paris, Berlin, Münich, 
Leiden. Dresden, Leipzig, Viyana, Roma, 
St. Petersburg, Upsala, Kahire ve Lahor 
gibi şehirlerdeki kütüphanelerin kata
logları ile, 1300- 131 O ( 1883-1893) yılla
rı arasında İstanbul'da basılan, içlerin
de Ayasofya, Yenicami. Köprülü, Nuru-

Geschichte der arabischen Litteratur'ün ilk cildinin ka
pak sayfası ILeiden 1943) 
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osmaniye ve Ragıb Paşa kütüphaneleri
nin defterleri de (Devr-i Hamidi katalog
ları) bulunan kataloglar, alfabetik ola
rak kütüphane adiarına göre kısaltma 
şeklinde verilmiştir. Ek dltlerde bunla
rın sayısı yeni neşredilenler sebebiyle 
çok artmış ve özellikle Hellmut Ritter'in 
sağladığı yardımla aralarına Esad Efen
di, Damad İbrahim, Fatih, Laleli, Selimi
ye, Selim Ağa, Süleymaniye ve Beyazıt 
Devlet kütüphaneleri gibi yirmiye yakın 
İstanbul kütüphanesinin defterleri ka
tılmıştır. Ayrıca ı. ek cildin başındaki lis
tede yer almamakla birlikte eserden an
Iaşıldığına göre başka kütüphane def
terlerinden de faydalanilmıştır. 

Brockelmann, ek ciltlere uyarlanmış 
şekliyle eserin ı. cildini 1943'te. ll. cildi
ni de 1949'da, daha önce ek ciltleri ya
yımlanmış olan E. J. Brill Yayınevi'ne (Lei
den) yeniden bastırma imkanı buldu. Ki
tabın asıl kısımlarının tekrar düzenlenip 
gen işletilerek ve tashih edilerek yeni baş
tan dizildiği bu ikinci baskıda ilk baskı
nın sayfa numaraları da gösterilmiş, ay
rıca Ritter tarafından yapılan tashihle
rin sonuna parantez içinde onun adı ek
lenmiştir. Eserin ı. cildi, EmevTier ve Ab
basller dönemlerini kapsayacak şekilde 
iki ana bölüme ayrılmıştır. Başlangıçtan 
Emevller'in çöküşüne (132 / 750) kadar
ki dönemde yazılan eserlerin incelendi
ği ilk bölüm Cahiliye, Hz. Peygamber ve 
Emevller devri olmak üzere üç dönem
de ele alınır. "Arap diliyle yazılmış İsla
mi eserler" başlığını taşıyan ikinci bölüm 
ise 132-390 (750 -1 000) yılları arasında 
Abbasf hakimiyeti altındaki dönemle, 
390'dan ( 1 000) Bağdat'ın HülagO ta
rafından zaptedildiği 656 ( 1258) yılı

na kadar süren dönemi içine alır. ll. cil
din, Moğol hakimiyetinden Mısır'ın Ya
vuz Sultan Selim tarafından fethine ka
dar olan zamanı ihtiva eden birinci bö
lümünde Mısır- Suriye, Irak. el-Cezfre, 
Kuzey Arabistan, Güney Arabistan, İran
Turan, Hindistan. Anadolu, Kuzey Afri
ka ve İspanya 'da; 923'ten (1517) Napol
yon 'un Mısır'ı işgaline (ı 2 ı 31 ı 798) ka
d1a~ki dönemi kapsayan ikinci bölümün
de' Mısır - Suriye, El -Cezfre, Irak- Bah
reyn, Kuzey Arabistan, Güney Arabistan, 
Uma n, Doğu Afrika, İran- Turan, Hindis
tan, Malezya, Rumeli, Anadolu, Mağrib 
ve Sudan'da; 1213'ten (1798) sonrası

nı içine alan üçüncü bölümde ise Mısır, 
Suriye, Mezopotamya- Irak, Mekke, Gü
ney Arabistan, Uman, İran. Afganistan, 
Hindistan, İstanbul, Rusya, Mağrib ve Su-

dan 'da kaleme alınan eserler incelen
miştir. 

I ve ll. ciltlerle aynı tertibe göre dü
zenlenmiş olan ilk iki ek ciltteki eserler, 
yine aynı ülke ve bölge sıralamasına uy
gun olarak verilmiştir. Mısır'ın İngiliz iş
galine uğramasından ( 12991 1882) son
raki dönemi (modern Arap edebiyatı) _ ele 
alan lll. ek ciltte ise şiir, roman, hikaye 
ve drama türündeki eserlerle filoloji, ta
rih ve politika alanında yazılmış eserle
rin incelendiği Mısır bölümünü Suriye. 
Amerika'daki Suriyeliler, Irak, Arabistan 
ve Mağrib literatürüne ayrılan küçük kı
sımlar takip eder. Bu cildin ilginç yönü, 
bu kadar çok sayıdaki kitabın ayrıntıları 
ile birlikte SOO sayfada tanıtılmiş olma
sıdır. Burada, diğer ciltlerde yapıldığı gi
bi kitapların sadece adlarının kaydedil
mesiyle yetinilmemiş, bunların içerikle
ri, dil ve üslOpları hakkında da bilgi ve
rilmiştir. Cildin daha sonraki sayfaların
da sırasıyla kişi adları indeksi, kitap ad
ları indeksi, Avrupalı şarkiyatçı ve yayım
cıların indeksiyle bütün ciltlere şamil ol
mak üzere ilave ve tashihler bölümü yer 
alır. 

Kitapta, bir müellifin hal tercümesiy
le ilgili kısa bilgiler verildikten sonra bu 
bilgilerin alındığı klasik kaynaklar ve 
onun hakkında yapılan modern çalışma
lar kaydedilir; bunu eğer varsa yazma 
eserlerinin kayıtlı bulunduğu kütüpha
ne numaraları ile matbularının yayın ye
ri ve tarihleri takip eder. Aynı bilgiler bu 
eserler üzerine yapılan şerh, haşiye, ih
tisar vb. çalışmalar için de verilir. Bu se
beple Geschichte der arabischen Lit
teratur, araştırmacıların üzerinde çalış
tıkları eserlerin yazma nüshalarına ula
şabilmek için en önce başvurdukları bü
tün bilim dallarını kapsayan genel bir 
bibliyografya kılavuzu niteliğindedir. Asıl 
ciltlerde yer alan şahıs ve kitaplar hak
kındaki bilgilerin azlığından dolayı sık 

sık ek dltlere gönderme yapılması, ter
tip kronolojik olduğu için bir tek konu
nun asır ve bölgelere göre parçalanma
sı ve bu durumun ek ciltlerde de devam 
etmesi. metinde geçen bazı kütüphane 
adlarının baştaki listede yer almaması, 
eserde kullanılan bütün kısaltmaların bu
lunduğu bir listenin verilmemesi. baş
vurulan kütüphane kataloglarından kay
naklanan hataların dışında yazmaların 

konusu, müellifi ve istinsah tarihleri hak
kında bazı yanlışlıkların bulunması. son
radan yapılan araştırmalar ve ortaya çı
kan yazmalar ışığında bazı bilgilerinin 



değiştirilmesine gerek duyulması gibi 
birtakım hususlar bir yana bırakılacak 

olursa eser, Arapça yazılmış literatür ala
nındaki başvuru kitaplarının en önemli
lerinden biridir. Müellifin kendi özel nüs
hası üzerinde çeşitli tashihler yaptığı bi
linmekteyse de bu çalışma yayımlanma
mıştır. Fuat Sezgin'in konulara göre dü
zenled iği Geschichte des arabischen 
Schrifttums adlı eseri, Geschichte der 
arabischen Litteratur'un eksiklerini ta
mamlaması, daha doğru ve yeni bilgiler 
ihtiva etmesi bakımından ondan çok da
ha mükemmeldir (bk. GESCHICHTE des 

ARABISCHEN SCHRIFITUMS). 

Brockelmann hayatta iken bu hacim
li eserin Arapça'ya tercüme çalışmaları 
başlamış ve Abdülhalim en-Neccar t"a
rafından Tôrfl].u'l- edebi'l- cArabi adıy
la yapılan ilk üç ciltlik tercüme 1959-
1962 yılları arasında , onun vefatı üzeri
ne Seyyid Ya'küb Bekir ve Ramazan Ab
düttewab tarafından gerçekleştirilen üç 
ciltlik tercüme de 1975 -1977 yıllarında 
Kahire'de yayımlanmıştır. Her iki tercü
mede aynı yöntem uygulanarak eserin 
asıl ve ek ciltler indeki bilgiler birleştiril
miş ve dipnotlarda ilk üç ciltte "yıldız" 
işaretiyle , diğer üç ciltte de "mütercim" 
ibaresiyle belirtilen çeşitli ilaveler yapıl
mıştır. Bunlar yazmaların neşri, verilen 
bilgi ve biyografilerle ilgili bazı kaynak 
ve referansların eklenmesi, birtakım te
rim ve deyimlerle gerek görülen isim, 
lakap ve nisbelerin açıklanması. muhta
sar biyografilere yazarın vefat yeri ve 
tarihinin ilave edilmesi ve çeşitli yanlış
lıkların, iltibasların düzeltilmesi gibi ko
nulara dair kısa notlardır . Daha sonra 
Mahmud Fehmi Hicazi'nin yönetiminde 
oluşturulan ve kendisiyle birlikte Ömer 
Sabır Abdülcelil. Garlb Muhammed Ga
rlb. Hasan Mahmud İsmail. Abdülhalim 
Mahmud Ahmed, Muhammed Avnl Ab
durrauf, Said Hasan Buhayri ve Seyyid 
Yakub Bekir'in yer: aldığı bir heyet ese
rin tercümesini bitirmiş ( 1987) ve tama
mına yakın bir kısmı yayımlanmıştır (1 -

ıx. I<ahire 1992 - 1995. Daha önce yayımla
nan a ltı cilt, bu neşrin ilk üç cildini oluş
turmaktad ır) . Muhammed Hamidullah ta
rafından, yine asıl ve ek ciltlerin birbirine 
karıştırılması suretiyle Haydarabad Os
maniye Üniversitesi adına yapılan Urduca 
çevirinin neşri de şimdiye kadar gerçek
leştirilememiştir. Corci Zeydan ' ın , Tôri l].u 
ôdôbi'l-lugati 'l- cA rabiyye adlı eserin
de metot. muhteva ve kronolojik tertip 
itibariyle Geschichte der arabischen 
Litteratur'dan etkilendiği görülür. 
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GESCHICHTE 
des ARABISCHEN SCHRIFITUMS 

Fuat Sezgin'in 
Arapça yazma eserler 

literatürüne dair kitabı. 
_j 

İslam medeniyeti tarihinin başlangıcın
dan itibaren gelişmiş nakli ve akli ilimiere 
ait literatürünü konu edinen Geschichte 
des ara b isehen Schrifttums ( GAS). bir 
Türk alimi olan Fuat Sezgin'in Frankfurt'
ta yürüttüğü geniş kapsamlı araştırma 
ve yayın projesinin henüz tamamlanma
mış ürünüdür. Bu büyük çaplı eserin, Xl. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadarki dönemi içi
ne alan ilk dokuz cildi yayımianmış olup 
(Leiden 1967-1 984) XI-XVIII. yüzyıllar ara
sını ihtiva etmesi planlanan beş ciltlik 
ikinci kısmı ise hazırlık safhasındadır. 

Şimdiye kadar yayımlanan ciltlerin ko
nuları şunlardır: ı. cilt ( 1967) Kur'an ilim
leri, hadis, tarih, fıkıh , kelam, tasawuf: 
ll. cilt (1975) şiir; lll. cilt (1970) tıp. ecza
cılık, zooloji, veterinerlik: IV. cilt ( 197 1) 
s imya. kimya, botanik, tarım; V. cilt 
(1974) matematik: VI. cilt (1978) astro
nomi: VII. cilt ( 1979) astroloji, meteoro
loji ve bununla ilgili disiplinler: VIII. cilt 
( 1982 ı lugat ilmi : IX. cilt (1984 ı gramer. 
Hazırlanmakta olan ciltler ise temel is
lamı ilimierin yanı sıra edebiyat. fizik. 
teknoloji, coğrafya. felsefe, mantık, ah
lak ve siyaset daliarına ait literatürü ko
nu edinecektir. 

Geschichte des arabischen Schrift
tums'u başlangıçta Cari Brockelmann'ın 
Geschichte der arabischen Litteratur 
adlı eserine, özellikle istanbul kütüpha
nelerindeki yazmalar bakımından bir ek 
olarak tasarlayan Fuat Sezgin daha son
ra fikrini değiştirmiş ve bir ölçüde on
dan da faydalanmakla birlikte tamamen 
yeni ve müstakil bir eser hazırlamaya 
girişmiştir. Sonuç olarak kitap, dünya 
kütüphanelerindeki Arapça yazmaların 
basit bir bibliyografik dökümü olmak
tan çıkmış ve gerektiğinde derinlemesi
ne tahliliere yer veren bir İslami ilimler 
tarihine dönüşmüştür. Fuat Sezgin hem 
ilim dalları için yazdığı mukaddimeler
de, hem de İslam ve tevarüs ettiği He
lenistik çağ ilimler tarihinin ünlü şahsi 
yetleri üzerinde yoğunlaştırdığı incele
melerinde yöntem olarak bir ilim tarih
çisi gibi çalışmış ve modern araştırma
ların ışığında kaleme aldığı bu bölüm
leri yaygın kanaatleri değiştirebilecek 

yeni malzemelerle desteklemiştir. Ge
schichte des arabischen Schrifttums'un 
aynı zamanda kapsamlı bir ilimler tari
hi olma özelliği, onun ilk yazılış amacı 
doğrultusunda erken dönemde kaleme 
alınan Arapça yazmalar literatürünün 
eksiksiz bir dökümünü verme çabasını 
ikinci plana itmemiş, eserde Brockel
mann'ın ortaya koyduğu yazmalara bir-

Geschichte des arabischen Schrifttums 'un ilk cildinin 
kapak sayfas ı lleiden 1967) 
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