FUAT SEZG~N, Geschichte des arabischen Schrifttums, cilt 6, Astronomie
bis ca. 430 H., E. J. Brill, Leiden 1978, 15+521 sayfa, 200 guilder.
Fuat Sezgin'in bu ünlü yay~n~n~n muste~riklerce ve özellikle bilim tarihç~lerince sab~rs~zl~kla beklenen alt~nc~~cildi yay~nlanm~~~bulunuyor. Daha önce ç~kan
ciltlerden birinci cilt ~slarni bilimlerle tasavvufa, ikinci cilt ~iire, üçüncü cilt t~p ve
tabii bilimlere, dördüncü cilt kimya ile botanik ve tar~ma, be~inci cilt ise matemati~e ili~kin Arapça yaz~nlar~~içermektedir. Son ç~kan bu alt~nc~~cilt de astronomiyi
konu edinrnektedir. Bilindi~i üzere, Fuat Sezgin'in bu dev eseri Carl Brockelmann'~n
Geschichte der arabischen Literatur adl~~be~~ciltlik muazzam kitab~n~n daha mükemmelle~tirilmi~~bir örne~ini vermeyi amaçlamaktad~r.
Esasen, Brockelmaru~~da söz konusu yap~t~n~~ ilkin iki cilt olarak ç~karm~~,
sonradan bu iki cildin geni~letilmi~~yeni bir bask~s~n~~yay~nlam~~~ve bununla da
yitinmeyerek bunlara üç iri cilt ekleyip kitab~n~~be~~kal~n cilde ç~karm~~t~. Fakat
Fuat Sezgin'in Geschichte der arabischen Literatur'u daha da geni~letmesi Brockelman'~n kendi kitab~n~~geni~letmesine k~yasla baz~~farkl~l~klar göstermektedir.
Fuat Sezgin, yazmalar ve matbu Arapça kaynak eserler d~~~nda, bunlar~n
incelenmesine yönelik yay~nlar bibliyografyas~n~~Brockehnar~n'a k~yasla daha geni~~
tutmu~tur. Ancak, böyle bir bibliyografa bu tür bir yap~tta ister istemez baz~~s~n~rlamalara tabi tutulmak zorundad~r. Denilebilir ki Fuat Sezgin'in bu aç~dan en geni~~
ölçütü eskimi~~olduklar~~söylenebilecekleri ihmal etmek gibi kuramsal olarak çok
akla yak~n bir ölçüttür.
Brockelmann'dan beri baz~~ çok önemli yazma kataloglan yay~nlanm~~~bulunuyor. Brockelmann'~~tamamlama i~ini bunlar~n kolayla~t~rm~~~olaca~~~tabiidir.
Maamafih, Fuat Sezgin, ayr~ca birçok kitapl~klan ki~isel olarak ziyaret edip taram~~~
ve Brockelmann'a ekleyece~i ana malzemenin büyük bir k~sm~n~~daha Franlcfurt'a
gitmeden bu yoldan haz~rlam~~t~r.
Öte yandan, Fuat Sezgin'in, bu yay~n~nda daha yeni yüzy~llar literatürünü de
taray~p sunmak bak~m~ndan Brockelmann'~~ tamamlama gibi bir te~ebbüse giri~memi~~oldu~u görülüyor. Böyle bir süre kapsam~~geni~letilmesine gidilmi~~olsayd~~
Arapça yan~nda Farsça ile Türkçede toplanacak materyel de giderek büyüyen oranlarda i~e kar~~acakt~. E~er Fuat Sezgin bu çapl~~giri~imini böyle bir geni~~çerçeve
içinde gerçekle~tirrni~~olsayd~, ihtiyaç sahiplerinin ~ükranlanna daha da büyük ölçüde
hak kazanm~~~ve ayn~~zamanda Brockelmann'~n Geschichte der arabischen Literatur'unun geni~letilmesi i~ini çok daha gerçek anlamda ba~arm~~~olurdu.
Fakat böyle bir temenni eserin ç~kt~~~~ ~ekliyle de~erini dü~ürmekten uzakt~r.
Fuat Sezgin'in bu yap~t~~tarih dallar~nda ciddi ara~t~nc~lar~n ihtiyaçlar~n~~kar~~lamaya yönelik her kitapl~~~n en önemli kitaplar~~aras~nda yer alacak bir eserdir.
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