EWALD WAGNER, Arabische Handschriften. Teil I. Unter Mitarbeit

von F.-J. Dahlmanns, P. Dressendörfer, G. Schoeler und P. Schulz. Wies7 S. = Verzeichbaden. 1976 Franz Steiner Verlag GMBH.
nis der Orientalischen Handschriften in Deutschland Band XVII,
Reihe B, Teil ~ .
Almanya'da Arapça yazmalarla ilgili iki önemli katalog daha yay~mland~.
Bunlardan birincisi Arapça Yazmalar Katalogu'dur. Alman Do~u Bilimleri Derne~i (DMG)'nin yard~miyle Wolfgang Voigt'in genel yönetiminde Ewald Wagner
taraf~ndan büyük emekler sonucu olarak haz~rlanan bu önemli yap~t~~burada büyük
bir takdir duygusuyla tan~tmay~~ onurlu bir görev say~yoruz.
Bilimin gerçek anahtar~~olan kataloglar~n haz~rlanmas~nda Alman bilginlerinin
çok büyük emekleri geçmi~tir. Örne~in, Carl Brockelmann (1868 - 1956) Arap
Edebiyat~~Tarihi (GAL) adl~~yap~t~~ile çok da~~n~k yerlerde bulunan, çe~itli ad,
yazar ad~~v.s, ile belirtilen malzemeyi kolayl~kla kullanabilecek bir el kitab~~haz~rlam~~t~. Bu kitab~n I. cildi yirmi dokuz y~ll~ k bir emek ürünü olarak 1897 y~l~nda
yay~mland~~~~zaman birçoklar~~ bu kadar eme~e ac~m~~lard~. Sonra bu konuda
kar~~la~t~klar~~her sorun için bu esere el att~klar~~zaman onun ne denli önemli bir i~~
ba~ard~~~n~~kabul etmek zorunda kalm~~lard~ . Brockelrnann, bu konuda daha çok
malzemeyle kar~~la~t~kça birkaç da supplement haz~rlamak zorunda kalm~~t~.
(Cilt 1-2, 1898 - 1902; Suppl. I. 1-3, 1937 - 1942; Suppl. II. 1-2, 1943 - 1949).
Bu alandaki malzeme o denli çoktu ki yazar bitmez tükenmez çabalar~na
kar~~n hepsini bu büyük eserde toplama olana~~n~~bulamad~. Bu kitaplara her gün
bir yenisi ekleniyordu. Daha sonra onun yapt~~~n~~büyük bir çaba ve sab~rla sürdüren
Fuat Sezgin oldu. Geschichte des Arabischen Schrifturns (GAS) H. 430 y~l~na de~in
geldi. (1-5, 1967 - 1975).
~imdi burada sözünü etti~imiz Arabische Handschriften (Arapça Elyazmalar~~
Katalog~~) ise Almanya'da bulunan Do~u yazmalar~~Katalog-~l dizisinin XVII
B 1 kitab~~ olup pek çok özellikleri bulunan ayr~nt~l~~bir katalogdur. Buradaki
birinci bölüm kataloglama Almanya'daki Do~u yazmalar~~için Wolfgang Voigt'in
koydu~u kurallara göre yap~lm~~t~ r. Yazmalar iç ve d~~~yap~s~~yönünden iki türlü
i~lem görmü~tür:
Birinci bölümde d~~~görünü~le ilgili olarak devam eden katalog numaras~,
kütüphane i~areti, aksesyon numaras~ , cilt üzerine bilgi, yaz~~malzemesi, yaprak
say~s~, yaprak boyutlar~, yaz~~ çe~idi, sütun ve sat~r say~s~, varsa tezhip, minyatür,
eseri istinsah eden, yazma sahibi...
~kinci bölümde yazar~~(en tan~nm~~~ad~yle ve büyük harfle), yazar~n ya~ad~~~~
y~llar, GAL ya da bir ba~ka bibliyografik esere yap~ lan gönderme, kitab~n ad~~
(Arapça transkripsiyonu ile birlikte), kitab~n ba~~~ve sonu, muhtevan~n karakteristik yanlar~, eserin di~er nüshalan hakk~ nda bilgi, derkenardaki bilgiler...
&Men C. XLI,
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Bu katalogda 533 yazma kitab~n nitelendirilmesi var. Bunlar hakk~nda literatür bulmak da zor. Nitelendirmede Ahlwardt sistemi kullan~lm~~t~ r. Buradaki
yazmalar belli bir koleksiyon olmad~~~~gibi, kitaplar belli bir konuya da ait de~ildir.
Bu kitaplardan hemen hemen onda birini es-Suyüti'nin k~rk sekiz eseri olu~turmu~tur. Bu katalogdaki yazmalar~n en eskisi 94 numaradaki (597/1200) tarihli tuga
mugrib fi ma'rU-ati hatm al-abliya' wa-~ams al-ma~rib adl~~kitapt~r.
yüzy~ la ait bir yazma var: No. 302 (694/1294) y~llar~. Katologda çe~itli yüzy~llara ait yazma say~s~~ a~a~~daki gibidir:
yüzy~la ait olan on bir yazma
yüzy~la ait yedi yazma
yüzy~la ait on dört yazma
yüzy~la ait yirmi sekiz yazma
yüzy~la ait altm~~~bir yazma
yüzy~la ait elli üç yazma
Üç de müellif nüshas~~yazma var (bk. not 5). Ayr~ca yazar~n~n ya~ad~~~~günlerde
yaz~lm~~~on bir yazma da ayr~~bir önem ta~~r.
Bu katalogun bir önemi de ço~unun Ru~au'd Dahdah'~n koleksiyonundan
olu~mas~d~r. Bu bir Marûni H~ristiyan idi. 1813 y~l~nda Lübnan'~n Aramun köyünde
do~mu~tu. Okulda Türkçe ve Italyanca ö~rendikten sonra Sidor~'da Islam hukuku
ö~renimi yapt~. Iki üç y~l Emir Anûn a~-~uabi'ye özel sekreterlik yapt~. Lübnan'da
birtak~m resmi görevlerde bulundu. 1845 de Marsilya'ya gitti. 1852 de Paris'e
giderek bir dergi ç~kard~ . 1862 de Tunus beyine çevirmen oldu. 5 Mays~~1889 da
Paris'te öldü.
Geçen yüzy~lda H~ristiyan Araplar~n klasik Arap dilinin canland~r~lmas~~
konusundaki çabalar~~bilinmektedir. Dahdah koleksiyonunda H~ristiyan eserlerin
yan~nda ~slâm literatürünün, teoloji dahil, bütün bölümleriyle ilgili eserleri vard~r.
Ar-Sâiyâr al-mu~riq fi bayar al-masriq ile Q:al Wagil wa-ra~m at-tahawil adl~~
yaz~lar~~birer ele~tiri niteli~inde olup Islam'~n Do~u kültürünün çökü~üne neden
Oldu~unu kan~tlamak ister niteliktedir. Sözü edilen bu eserler katalog~~n (518-520)
numaral~~kitaplar~~olarak özellikleri belirtilmi~tir. Bu eserlerde H~ristiyan Araplar~n
XIX. yüzy~l kültürel hareketlerindeki yeri hakk~ nda zengin malzeme oldu~u
belirtiliyor.
Dahdah'~n Tunus'ta kald~~~~k~sa süre de oldukça yararl~~ olmu~tur. Burada
Bayram ailesine ait epeyce malzeme toplam~~t~r. Bu aileden geçen yüzy~l~n ünlü
Hanefi kad~lar~~yeti~mi~tir. Yazmalardan kaç~n~n III, IV ve V.e ait oldu~u belir tilmektedir
Arapça yazmalar katalogu yirmi üç ana bilim dal~na bölün.mü~tür. Bu ana
bölümlerin de kendi içinde ayr~nt~lar~~vard~r. Bu denli ayr~nt~l~~sistematik bölünmeyi ba~ka herhangi bir katalogda bulmak olanaks~zd~r.
Kitab~n sonundaki dizin (index) de son derece ilginçtir. De~i~ik konulara göre
on bir ayr~~dizin yap~lm~~t~r:
— Literatür ve k~saltmalar dizini.
2 - Arap yaz~s~yle ba~l~klar dizini.
3 — Transkripsiyonla ba~l~klar dizini.
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4 — Yazar (müellif) dizini.
5 — istinsah edenler dizini.
4 — Öbür ~ah~s adlar~~dizini.
7 — Co~rafi adlar dizini.
8 — Minyatürler dizini
9 — Kütüphane kod numaralar~~ dizini.
— Dahdah koleksiyonu katalog numaralar~~ dizini.
t — Tarihli yazmalar dizini.
Böylesine bir kitap, bilimsel eser ve katalog haz~rlayanlar için bulunmaz bir
örnektir. Onun bilgin, çal~~kan müellifini kutlamak önemli bir ödevdir.

RUDOLF SELLHEIM, Materialien zur Arabischen Literaturgeschichte
Teil ~ . Wiesbaden 1976 Franz Steiner Verlag GMBH. XXII+373

S. 6o Pl. =Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in Deutschland Band XVII, Reihe A, Teil ~ .
Almanya'da yay~mlanan Arapça yazmalar kataloglar~ndan bir ba~kas~~da Rudolf Sellheim'in Arap Edebiyat~~için malzeme adl~~ kitab~'dir. Bu önemli eserin
de~erli yazar~~kitab~n~~75. do~um y~l~~dolay~siyle Otto Spies'e sunmu~tur.
Bu katalogda too eser tanrt~lm~~t~r. Ahlwadt'~n sistemine uygun olarak bölümlere ayr~l~p nitelendirilmi~tir. Konular Kur'an'la ba~lay~p biyografiyle son bulmaktad~r. Yazma numaralar~n ~n sa~~alt~nda Ahlwardt'a at~f vard~r. Bu da onu tamamlad~~uu gösteriyor.
Kütüphanecilik yönünden verilen bilgilerden sonra yazar, kitap ad~, GAL'a
at~f yap~lmakta v.b. bilgiler verilmektedir. Kö~eli pat-antez içinde ba~ka el kitaplar~ndan sa~lanan bilgiler Ahlwardt'~n almad~~~~ya da de~i~ik ald~~~~hususlar daha aç~k
olarak verilmektedir. GAL'den sonra bas~lm~~~eserler de gerektikçe gösterilmektedir.
~imdiye de~in az bilinen ya da hiç bilinmeyen eserlerin içeri~i Ahlwardt örne~ine
göre nitelendirilmektedir. Ahlwardt'~n bilgi verdi~i konular d~~~nda ise ancak önemli
konular yani bask~, filolojik ara~t~ rmalar v.b. tarih, yazar.. gibi hususlarda gereken
bilgiler verilmektedir. Müellif, müellifin ölüm tarihi, istinsah tarihi gibi sorun
olabilen konular için yol gösterilmektedir.
Eser haz~rlan~rken ba~l~ca ~u konulara a~~rl~k verildi~i belirtiliyor:
— Modern yer adlar~~ d~~~ nda Arapça transkripsiyon DMG kurallar~na
göre yaz~lm~~ t~r.
2 — Dergi makaleleri k~salt~lm~~~rtunuzlar ve kronolojik s~ra ile verilmi~tir.
3 — Yazmalar ve yazma kataloglar~ , kütüphane ve yer adlar~na göre de~il,
katalogu~t yazar~n~n ad~~ile (örne~in Berlin de~il, Ahlwardt, Gotha de~il Pertsch
olarak) verilmi~tir.
Defterler GAL'de sistematik de~ildir. Burada ise bunlar yer ya da kütüphane
ad~yle asulm~~t~ r. "Köprülü", "Kairo" gibi. Ancak kimi özel durumlarda "de Slane"
yan~nda "Paris" ya da "Arbery" yan~nda "Chester Beatty" ad~~da geçer. Bunlar
dizinde "bak" i~aretiyle gösterilmektedir.
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Bu katalogda yüz tane yazma, son derece ayr~nt~l~~ bir biçimde tamt~lm~~t~r.
Nitelendirilen kitaplar ve bu kitaplar~n müellifleri hakk~ nda her çe~it bilgiyi katalogda bulmak mümkündür. Yazarlar~n birçoklar~n~n soya~açlar~~bile saptanm~~t~r.
Katalog sonunda s~ra ntunaras~ yla birden yüze de~in her kitab~ n önemli bölümlerinin
fotokopisi verilmi~tir.
Bu katalog Wolfgang Voigt'in yönetiminde gerçekle~tirilen ve Alman Ara~t~rma
Kurumu taraf~ndan desteklenen Verzeichnis der Orientalischen Handschriften in
Deutschland (Almanya'da bulunan Do~u yazmalar~~ Katalogu) dizisinin XVIII A ~~
kitab~d~ r. Bu diziden bugüne de~in 42 cilt, ~ g supplement yay~nland~.
Bu katalogu kullananlar, hatta ~öyle geli~i güzel kar~~t~ ranlar bile Say~n
müellifi Rudolf Sellheim'in nas~ l bir çaba harcad~~~n~~göreceklerdir.
Bat~'da yazmalar katalo~u üzerindeki çal~~malar~n hangi noktaya geldi~ini
bu eser bütün aç~kl~~lyle ortaya koyuyor.
Yazma eserlerin en büyük merkezi olan Türkiye'mizde y~llarca önce yap~lan
ba~lang~ç çal~~malar~ na bu konuda bir~eyler ekleyememi~~olmam~z ne kadar ac~d~r.
BRAHiM OLGUN

