
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 
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çok ilave yapıldığı gibi günümüze kadar 
tanınmadan kalmış ya da müellifi belir
lenememiş çeşitli eserler de gün ışığına 
çıkarılarak araştırmacıların bilgisine su
nulmuştur. Bu muhteva ile araştırmacı
lara önemli miktarda malzeme verilir
ken aynı zamanda yeni araştırmalar yap
malarına imkan sağlayacak yeni ufuk
lar da açılmıştır. Nitekim erken döne
me ait bu kapsamlı literatür taraması
nın geriye doğru götürüldükçe kendili
ğinden yeni yorumlara yol açtığı görül
mektedir. Mesela ilk dönem hadis lite
ratürü meselesi ele alındığında hadis ya
zımının sanıldığından -özellikle de şarki
yatçıların sandığından- çok daha gerilere 
gittiği anlaşılmakta, yahut söz gelimi Ca
bir b. Hayyan'ın dayandığı Helenistik li
teratür ele alındığında bu kültürün is
lam dünyasına bilinenden çok daha er
ken bir dönemde girmeye başladığı ve 
tercüme faaliyetinin de VII. yüzyıla ka
dar çıkarıldığı müşahede edilmektedir. 

Eserde her ilim dalı için tarihi malze
menin elverdiği ölçüde uygulanan genel 
plan şöyledir: Önce o ilm e ait tedvin ta
rihi modern araştırmaların ışığında in
celenmekte, ardından kronolojik esasa 
göre Emevi ve Abbasi dönemi müellifle
ri ele alınmakta (yaklaşık 430'a [ 1038[ ka
dar), daha sonra her birinin hal tercü
mesi verilip arkasından da ondan bah
seden klasik ve modern kaynaklar belir
tilmektedir. Müelliflere dair bu bölüm 
gerektiği durumlarda hacimli bir monog
rafiye dönüşmekte ve özellikle incele
nen kişinin ilim tarihindeki yeri ve öne
mi aydınlatılmaktadır. Bunun arkasından 
eserlerine geçilerek bunların yeni bulu
nanlar da dahil olmak üzere yazma nüs
haları, şerhleri, muhtasarları verilip bu 
eseriere öteki klasik müelliflerce yapılan 
atıflar yahut o eserlerden yapılan iktibas
lar kaydedilmekte ve daha sonra eğer 
varsa modern neşirleri, tercümeleri ve 
haklarında yapılmış araştırmalar tanıtıl

maktadır. Her cildin sonunda müellif ve 
eserlerin, ayrıca Grekçe ve Latince kay
naklarla Çağdaş yazarların indeksi yer 
almaktadır. Bunlardan başka çeşitli cilt
lerde Arapça yazmaların bulunduğu dün
ya kütüphaneleriyle bu kitaplara dair 
katalogların listesi de sunulmuştur. 

Geschichte des arapisehen Schrift
tums'un Almanca orijinal! E. J. Brill Ya
yınevi (Leiden) tarafından çıkarılmakta
dır. ilk iki cildin Arapça'ya tercümesi Ta
ril]u 't- türaşi'l- 'Ara bi adıyla yapılmıştı r. 
1977-1978 yıllarında Fehmi Ebü' 1- Fazı 
ve Mahmüd Fehmi Hicazi tarafından çev-
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rilen bu ciltler, el - Hey'etü'l-Mısriyyetü ' l

amme Ii' I- kitab adlı kuruluşun finans
manıyla Kahire'de yayımlanmış, daha 
sonra bu projenin yürütülmesini, 1978 
yılında imam Muhammed b. Suüd islam 
Üniversitesi ile Melik Suüd Üniversite
si (eski Riyad Üniversitesi) üstlenmiş ve 
1983'te imam Muhammed b. Suüd is
lam Üniversitesi tarafından tekrar ele 
alınan 1. ciltle (dört cüz) ll. cildin (beş cüz) 
ilk üç cüzü aynı adla yayımlanmıştır. Bun
ların tercümesi Mahmüd Fehmi Hicazi 
imzasını , 1984 yılında çıkan ll. cildin dört 
ve beşinci cüzlerinin tercümesi ise Ara
fe Mustafa imzasını taşımaktadır. Ab
dullah b. Abdullah Hicazi tarafından ter
cüme edilen IV. (198&l ve VII. (1410) cilt
ler Melik Suüd Üniversitesi, Arafe Mus
tafa tarafından tercüme edilen VIII. cilt 
de (iki cüz, 1988) Muhammed b. Suüd Üni
versitesi tarafından neşredilmiştir. 
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GEVALiYAR 
( _)~~) 

Hindistan'da eski bir racalık 
ve emirlik merkezi. 

_j 

Bugün Medya Pradeş eyaletinde ken
di adını taşıyan ilin merkezi olup tarihi 
Hindistan' ın en önemli yollarından biri
nin üzerinde ve yaklaşık 90 m. yüksekli
ğindeki sarp bir kayalığın tepesinde bu
lunan bir kalenin etrafında teşekkül et
miştir. Kale Hindistan'ın en eski ve en 
zor ele geçirilen kalelerinden biri olma
sıyla ünlüdür: çeşitli efsane ve destan
larda adına rastlanır. Mevcut tarihi bil
gilere göre bölgenin ilk hakimler!, VI. yüz
yılda Gupta yönetimine kısmen son ve
ren Tararnana ile oğlu Mihirkula'dır. 

1 022 yılında Gazneli Mahmud )01. Hint 
Seferi'ne çıkıp on üçüncü seferde elin
den kaçırdığı Kalincar Racası Ganda'nın 
üzerine yürüdüğünde önce ona bağlı olan 
Gevaliyar (Gwalior) Kalesi 'ni kuşattı. Müs
lüman saldırısına ancak dört gün dire
nebilen racanın Gazneli Mahmud'a ta
biiyetini bildirerek otuz beş fil vermesi 
karşılığında kuşatma kaldırıldı. Kalenin 
fethi, Delhi Sultanı Kutbüddin Aybeg ta
rafından 1196 yılında gerçekleştirildi. 

Tahta çıkmadan önce iltutmış'ın getiril
diği ilk bölgesel yöneticilik de Gevaliyar 
emirliğiydi. Anlaşıldığına göre Türkler 
burayı kaybetmiş, ancak 629'da ( 1231) 
iltutmış tekrar fethettiği Gevaliyar'a ka
dı, katvaı ve emir-i dad tayin edilmiştir. 
Kadın emir Raziyye ( 1236-1240) Timur 
Han kumandasındaki bir orduyu Geva
liyar'a gönderdi. Müdafaa edilemez du
ruma gelen kale Cehar Deva'ya terkedil
dL 1251 yılında, o sıralarda Delhi Sulta
nı Nasirüddin Mahmud Şah'ın veziri olan 
Balaban Gevaliyar'a karşı güçlü bir or
duyla hücuma geçtiyse de kalıcı bir ba
şarı elde edemedi. Zira basılan sikke
lerden tesbit edildiğine göre Gevaliyar 
en az 1259 yılına kadar zaman zaman 
bağımsız kalmıştır. 

Timur'un istila sı sırasında ( 1398) böl
gede çıkan karışıklıklardan faydalanan 
Tünvar (Tonwar) Racpütları Gevaliyar'ı 

ele geçirdiler. 1488 yılında Sultan Beh
lül-i Lüdi kaleye yürüdü ve Raca Man 
Singh'i teslim olmaya zorladı. Ancak ra
canın yıllık vergi ödemeyi kabul etme
siyle kuşatmadan vazgeçti. iskender-i 
Lüdi idare merkezini Agra'ya taşıdığı sı
rada gücünü etrafa yayabilmek için Ge
valiyar'ı da hakimiyetine almayı düşün
düyse de istediği hedefe ulaşamad ı . Mal
va, Kanpür ve Delhi hakimlerinin Geva
liyar'a sık sık hücum etmelerine rağ
men Tünvar Racpütları 1 S 18 yılına ka
dar kaleyi ellerinde tutmayı başardılar. 
1S18'de kale ibrahim-i Lüdi tarafından 
kuşatıldı. fakat başarı elde edilemedi. 
Babür, Panipat'taki zaferinden sonra Af
gan prensiikierine doğru yöneldiğinde 
Tatar Hanı Sareng Han' ın kaleye ve et
rafındaki yerlere hakim olduğunu gör
dü. Ancak Şüttariyye şeyhi Seyyid Mu
hammed Gavs'ın yardımlarıyla Gevali
yar üzerinde hakimiyet kurma'yı başar
dı. 1 528 yılında Babür Şah Gevaliyar'ı 

ziyaret etti ve oradaki görkemli yapılar-

Gevalivar şehir surl arının ana g i ri ş i - Hindistan 


